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-2020Samospráva
V letošním roce je české vlajce 100 let.
Autorem je Jaroslav Kursa.

Přehled ulic ve městě:
Masarykovo náměstí, Tyršova, Husova, Pod Havlatkou, 17. listopadu, Na Letné,
Nádražní, Radešovská, Na Splachově, U Opatrovny, Na Struze, Soukenická,
Ke Strážnici, Žďárská, Žděřina, Nad Pekárnou, U Lesovny, Výhledy, V Rokli, Malý
Rynk, Pod Jasany, Malá Ledhuj, Ostašská, Na Sibiři, K Drůbežárně, Pod Klůčkem,
Smetanova, Slunečná, Brandejsova, Wihanova,
Horní, K Sídlišti, Fučíkova,
Gagarinova, Kostelní, Komenského náměstí, Hvězdecká, Na Prádle, Na Babí,
Na Bělidle, Zahradní, Dvořákova, Jiráskova, Dukelská, Mírová, K Vodojemu,
Tomkova, Radimovská, U Damiánky, V Domkách, Ledhujská, Příčná, Ke Koupališti,
U Plovárny, Ochoz, Bělská, U Zahrádek, K Červeňáku.

*Police nad Metují připravuje novou naučnou
stezku. Už v loňském roce nabídla turistům
novinku v podobě naučných cedulí „Po stopách
Viléma Pellyho staršího“. V letošním roce vyšla
dlouho očekávaná brožura „Polická zastavení“.
Obsahuje celkem 28 zastavení, která seznamují
s
historií
budov,
polických
památek
a s některými významnými osobnostmi.
Představuje místa, jejichž historie je řadě
místních lidí dobře známá, např. radnice,
klášter, stará škola Dřevěnka, ale i budovy,
které se na první pohled nejeví až tak zajímavé,
jako např. rodný dům Hanuše Wihana (Kostelní čp. 5), vyhlášený hostinec Beseda
(Masarykovo náměstí 97) či polická porodnice (Tyršova 340). Tištěný materiál slouží
jako průvodce k historické stezce městem, kterou utvářejí naučné cedule, umístěné na
budovách a u významných míst. Část těchto cedulí už několik let je, např. Sloup panny
Marie Bolestné, pramen Jůlinka, budova drogerie čp. 86. Další místa byla cedulemi
osazena na jaře (po dohodě s vlastníky objektů).

*Letos vypukla epidemie COVID-19, jejíž počátek je datován
k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě
Wu-Chan. V České republice byly první tři případy této nákazy
prokázány 1. března. V Čechách proběhly tři vlny (jarní, podzimní a
zimní) šíření se nákazy a s nimi byla zavedena různá protivirová
opatření: Zákazy akcí - nejdříve nesměl počet účastníků přesáhnout 100, později byl
omezen počet osob na 30. Opatření se vztahovala na kulturní, sportovní, náboženské
akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Zakázán byl také pobyt
v restauracích a hospodách mezi dvacátou a šestou hodinou a posilovnách, později tato
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-2020zařízení byla zcela uzavřená a prodej jídla byl pouze přes okénko do přinesených nádob.
V Polici bylo uzavřeno Informační centrum, knihovna půjčovala za přísných
hygienických opatření knihy rovněž přes tzv. okénka. Radnice měla upraveny úřední
hodiny s omezením. Byly zrušeny všechny naplánované kulturní i jiné akce. Polická
zelňačka, ani Polický vandr se letos nekonaly. Od 19. 3. bylo zakázáno chodit bez
roušek. Lidé dobrovolně začali doma vyrábět roušky, které zadarmo rozdávali do DD,
starým lidem a všem potřebným. Pomoc poskytovaly kromě jednotlivců i různé firmy
Myco medica Milan Schirlo, ManMat a jiní. Roušky šili dobrovolníci pod vedením
Mgr. Martiny Frydrychové a Handi Kohlové.

Roušky

vyráběli

všichni,

i

malý

skaut

Vašek.

Od 11. 5. byla přísná opatření
zmírněna, byla otevřena muzea
a kino – počet návštěvníků byl
ale omezen maximálně na 100
osob. Za dodržení přísných
hygienických pravidel se znovu
otevřela
obchodní
centra
s výjimkou stravovacích zařízení v nich. Začaly
rovněž fungovat venkovní zahrádky restaurací.
Z poskytovaných služeb mohli lidé opět zajít
k holiči či kadeřníkovi a využívat i jiné služby.
Nově bylo možné si před nákupem vyzkoušet
oděv v prodejně. Umožněny byly svatební
obřady, bohoslužby a další hromadné akce do
100 osob, obnoven byl též provoz divadel,
koncertních síní, kin a dalších podobných
zařízení, vždy s účastí nepřesahující 100 osob. Od 18. 5. byl
nouzový stav zrušen. Určitá opatření jako např. nošení roušek
v uzavřených prostorách byla ale stále dodržovaná. Od 15. 6.
došlo k dalšímu uvolňování, na hranicích byl možný výjezd mimo
republiku. Roušky se již venku nemusely nosit, jenom
v uzavřených prostorách, od 1. 7. se již nemusely nosit nikde.
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-2020Od 27. 7. si lidé museli opět nasadit roušky na
všech hromadných akcích ve vnitřních
prostorách nad 100 lidí a přísnější opatření se
opět vrátila. V druhé polovině září se koronavir
objevil v ZŠ a v ZUŠ. Po domluvě starosty Ing.
J. Berana přijeli zdravotníci z náchodské
nemocnice a děti byly testovány přímo u školy.
Školy byly uzavřeny a probíhala on-line výuka.
Vláda omezila volný pohyb lidí. Výjimkou byly
cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za
rodinou. V přírodě či na chalupě mohli být
spolu nejvýše dvě osoby. Výjimka platila pro
příslušníky jedné domácnosti. Byly uzavřeny
maloobchody a služby. Otevřeny mohly být
pouze prodejny potravin a dalšího základního
sortimentu, drogerie, lékárny či čerpací stanice.
Od středy 28. 10. kvůli stále se zhoršující
epidemické situaci se v Česku opět zpřísnila
protikoronavirová opatření. Vláda nařídila noční
zákaz vycházení s výjimkou nezbytných cest a nařídila homoffice, pokud to bylo
možné. Přísná opatření ale pokračovala i v listopadu. Od 18. 11. mohli nastoupit do
školy žáci 1. a 2. tříd, o týden později další žáci. Vzhledem ke zhoršení epidemické
situace na pátý stupeň rizika v rámci systému PES začala od 27. prosince další
zpřísněná opatření. Mezi svátky bylo možno nakoupit jen nutné zboží – potraviny,
pohonné hmoty, kosmetika, hygienické zboží, léky a dioptrické potřeby, krmiva pro
zvířata, stejně tak i květiny. Byla dovolena účast na půlnoční mši o Štědrém večeru.
Jinak platil zákaz nočního vycházení od 21,00 do 5,00 hod. Fungovat nemohly ani
ubytovací služby ale ani posilovny, wellness či bazény. Restaurace zůstaly uzavřené
a dále mohly pouze nabízet jídlo přes okénko. Od 27. prosince museli provozovatelé
lyžařských vleků ukončit provoz. V domovech pro seniory a dalších sociálních
zařízeních mohly být povoleny návštěvy pouze s negativním testem na covid, který
musel být maximálně 48 hodin starý. 27. 12. bylo zahájeno dlouho očekávané očkování.
Sérum zatím obdržela velká zdravotnická zařízení (Praha, Brno..) a nejdříve byli
očkovaní zdravotníci a velmi rizikoví pacienti.

Pharm.Dr. Holubová – lékárna Kuklík
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-2020*V Infocentru bylo k dispozici pro turisty
a poutníky razítko svatojakubské noci
s motivem polické Panny Marie.

4. zastupitelstvo města
rozhodlo na návrh zastupitelky
a členky spolku Apeiron Mgr.
Martiny Frydrychové udělit Hanuši
Wihanovi
čestné
občanství
In memoriam. Hanuš Wihan (nar.
5. 6. 1855, zemřel 1. 5. 1920).

*22.

Hudební pedagog a skvělý violoncellista patří k
nejvýznamnějším rodákům Police. V letošním roce jsme
si 1. května připomněli 100 let od jeho úmrtí.
Pamětní deska na domě čp. 5 v Kostelní ulici.

*V červenci a srpnu proběhlo v našem městě několik
příměstských táborů spolufinancovaných Evropskou unií
v rámci projektu „Příměstské tábory
v Polici nad
Metují.“ pro děti 3-12 let staré. Děti byly podle věku
rozděleny do dvou skupin a s lektorkami si hrály
a tvořily v Mateřském centru a v Muzeu papírových
modelů.
*Během léta se objevilo nové výtvarné dílo ve
veřejném prostoru. Graffiti (malba na zdi)
studenta výtvarného umění v Praze Lukáše
Cinkaniče na zdi hřiště na sídlišti. Nechal se
inspirovat nejen místem, ale i svým dědečkem
– fotografem a horolezcem Jaroslavem
„Kingem“ Seifertem z Police.

*27. června uplynulo 70 let od justiční vraždy Milady Horákové. Černou vlajkou
vyvěšenou na budově radnice, jakož i vysíláním místního rozhlasu, byla uctěna její
památka.
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-2020Ve dnech 2. 10. a 3. 10. se konaly volby do krajských
zastupitelstev a senátu. Místostarosta Mgr. Jiří Škop byl
zvolen do krajského zastupitelstva. V Polici byly 3
volební okrsky – na radnici, v Pellyho domech
a v hasičské zbrojnici. Další volební místa byla v Hlavňově a v Pěkově. Volby
probíhaly za přísných hygienických opatření.

Výsledky v Polici n.M.:
Účast 40,19 %
Koalice ODS, STAN, VČ
31, 25 %
ANO
22,89 %
Koalice ČSSD, Zelení
11,88 %
Česká pirátská strana
10,47 %
Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran. 8,20 %
Svoboda a př. Demokracie (SPD) 4,69 %
Koalice TOP 09, HDK, LES
4,22 %
KSČM
2,58 %
Demokratická strana zelených
1,09 %
Trikolóra hnutí občanů
2,27 %
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-2020V Polici zvítězila Koalice ODS, STAN a VČ. Zástupce starosty Mgr. Jiří Škop byl
zvolen do krajského zastupitelstva.

Ve volebním okrsku č. 3 v hasičské zbrojnici došlo při sčítání hlasů k chybě – nebyly
započítané 3 preferenční hlasy kandidátům Koalice ČSSD, Zelení-Koalice
Spolu pro kraj. Všechny 3 preferenční hlasy patřily kandidátům ČSSD. Pan Marek
Plný, který na tuto závažnější chybu poukázal se rozhodl, že nebude oficiálně podávat
žalobu, protože uvěřil, že tato chyba se nestala s úmyslem poškodit kandidáty.

*Město pronajalo jídelnu v Pellyho domech panu Xuan Thang Pham z Broumova. Výše
nájemného byla stanovena na 10. 000,-Kč + zálohy a paušální platby. Provoz zahájí
od 1. 1. 2021.

*Město uzavřelo smlouvu s novým nájemcem hospůdky Na hrázi v Hlavňově. Od 1. 1.
2021 bude hospůdku provozovat paní
Michaela Simonová z Náchoda.
Výše nájemného byla stanovena dohodou na 72. 000,- Kč ročně.
Od 15. 12. byla v prodeji dlouho očekávaná
kniha „Pěkov – Hony, údolí mezi Ostašem
a Pasy“ jejíž vydání v ZM prosadila bývalá
starostka Mgr. Ida Jenková, která sehnala
i nemalé finanční prostředky k její realizaci.
8

-2020Na vzniku knihy pracoval Mgr. Michal Bureš s více než dvěma
desítkami autorů a institucí, materiály a fotografie zapůjčili mnozí
současní i bývalí obyvatelé obcí. Editorem knihy je Mgr. Michal
Bureš, který již vydal dvě knihy – „Žďár nad Metují“ (2009)
a „Hlavňov“ (2016).

Mgr. Michal Bureš a Mgr. Jan Tůma
Do Dobrovolného svazku obcí Policka jsou zapojeny obce Bezděkov
n. Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police, Suchý Důl, Velké
Petrovice a Žďár nad Metují.
Místní akční skupina Stolové hory už téměř 3 roky přerozděluje
finanční prostředky do regionů Policka, Hronovska a města
Náchoda. V Polici, v rámci dopravy došlo v r. 2019 k úpravám
silnice a chodníků u Pellyho domů a u České spořitelny. Hasiči
mají k dispozici čtyřkolku včetně sněžných pásů.

*20. 10. sedmdesátiletá jabloň U Lidmanů
v Machovské Lhotě získala titul v anketě Strom
roku 2020. Do této soutěže ji nominovala MAS
Stolové hory. Vítězství v anketě si poprvé
odnesl ovocný a zároveň nejmladší strom.
Jabloň měla největší podporu veřejnosti, získala
2 191 hlasů.
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-2020Lesy na stolové hoře Ostaš byly vráceny Benediktinům. Již
vloni byly stromy ve velkém napadeny kůrovcem. Bylo nutné
napadané stromy pokácet. Kácení bylo zahájeno letos, ale
v jedné části hnízdili sokoli, tak se práce zpozdily. Následky kůrovcové kalamity mění
i podobu této turisticky vyhledávané lokality. Odhalily krásné výhledy.

10

-2020-

*V době koronakrize byl provoz knihovny zajišťován pod přísnými hygienickými
opatřeními. V říjnu knihovna nabídla rozvoz knížek čtenářům domů. Knížky si čtenáři
mohli objednat přes maily anebo telefonicky. Rozvoz přímo ke čtenářům domů zajistila
radnice..
Výstavy na chodbě: Od 8. 6. do 31. 8. to byla výstava, která představovala Rukopisy
královédvorské a zelenohorské. Od listopadu do konce roku bylo možno
si prohlédnout výstavu „Reformátorka Marie Terezie“ Výstavu připravila a nám
zapůjčila Knihovna Právnické fakulty University Karlovy k 240. výročí úmrtí Marie
Terezie.

*Vedoucí sociálního odboru Mgr. Olga Landová napsala knížku pro děti „Boris
a Max“. Letos ji vydalo nakladatelství Naše vojsko a ilustroval pan Cyril Podolský,
který ilustroval i autorčinu předchozí knížku pro děti, která se jmenuje „Ať hodí
kamenem“.
Olga
Landová
napsala
a
vydala
už
5
knih:
1. Smutek se dědí. Vydalo nakl. Bor, Liberec 2014.
2. Ať hodí kamenem. Vydalo nakl. Bor, Liberec 2016.
3. Na konci lásky. Vydalo nakl. ČAS, Řitka 2019 (to je poezie).
4. Vůně jasmínu/Zapach jaśminu/. Vydala Miejska biblioteka
publiczna ve Swidnici v rámci našeho společného
mikroprojektu
Slovem
i
obrazem
v
r.
2019.
5. Boris a Max, skutečná dobrodružství. Vydalo Naše vojsko
2020.

CHKO
Koncem března přiletěl čáp a za pár dnů přiletěl další, takže rodinka byla úplná. Hnízdo
na komíně bývalé keramičky pana Hauka opět ožilo. Také koncem března a počátkem
dubna bylo potvrzeno zahnízdění sokola stěhovavého na Chrámových stěnách v
Národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály a po mnoha desetiletích nově také
v přírodní rezervaci Ostaš.
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-2020Investice, výstavba, Technické služby
*Firma BEZEDOS s.r.o. Velké Poříčí úspěšně dokončila výstavbu nového parkoviště
pro osobní automobily a autobusy s přístřeškem a veřejnými WC na Nádražní ulici.
Parkoviště je dopravně napojeno na Husovu a Radešovskou ulici. V rámci stavby byly
vytvořeny chodníkové plochy jak v místě parkoviště, tak v Husově ulici. V části
parkoviště je umístěn přístřešek na kola a stanoviště tříděného odpadu. V severní části
jsou dvě parkovací stání s dobíjecí stanicí vyhrazenou pro dobíjení elektromobilů
a elektrokol. V místě parkoviště bylo instalováno nové veřejné osvětlení a kamerový
systém. V úterý 23. června proběhlo za účasti hejtmana KHK Jiřího Štěpána, senátora
a náměstka hejtmana KHK Martina Červíčka, radního KHK Pavla Hečka, zástupců
společnosti ČEZ, starostů okolních obcí a dalších pozvaných hostí slavnostní otevření
parkoviště. Projekt „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“ byl spolufinancován
z Evropské unie-Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje
na stavbu dosáhly 17.685.165 Kč, dotace činila 12.713.562 Kč.
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Místostarosta
Mgr. Jiří Škop

Zleva: místostarosta Mgr. Jiří Škop, starosta Ing. Jiří Beran, hejtman KHK PhDr. Jiří
Štěpán, PhD.
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-2020*V rámci projektu Protipovodňová opatření pro město
Police nad Metují, podpořeného Státním fondem
životního prostředí ČR, dokončila v únoru firma
Empemont s.r.o. Valašské Meziříčí instalaci lokálního
výstražného a varovného systému na území města,
společně s digitálním protipovodňovým plánem, který
byl součástí realizace tohoto projektu. Vedle
hladinového čidla a vodotečné latě na Ledhujce, srážkoměru na základní škole a nové
sirény na hasičské zbrojnici, je největší položkou nový bezdrátový městský rozhlas
s vysílacím pracovištěm na radnici a signálovým převaděčem v Pěkově. Ve všech
částech města bylo podle projektu instalováno celkem 108 hlásičů s 270 ks nových
reproduktorů.

*Na jaře pokračovala výstavba technické infrastruktury nové ulice „K Červeňáku“ (nad
ul. Bělská). Výstavbu prováděla firma SMI-ČR Group. s.r.o., dodavatel vybraný
městem Police n. M., (kanalizace, voda, plyn, kabelové vedení elektřiny a veřejné
osvětlení). Ve spolupráci s firmou Strabag a.s. realizovala výstavbu komunikace, která
je dvoupruhová a obousměrná. Dokončilo se napojení nového STL plynovodu na
stávající plynovod u areálu Správy CHKO Broumovsko. Dále byly osazeny nové
bezpaticové stožáry veřejného osvětlení s LED svítidly.
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-2020*Koncem měsíce března byla zahájena realizace
projektu „Výsadba zeleně v extravilánu Police nad
Metují“. Projekt měl dvě části. První z nich bylo
založení nového biokoridoru Plachty, který propojil
stávající biokoridor v „Červeňáku“ nad Bělskou ulicí
s biocentrem cihelna. Zafinancováno to bylo
Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci Operačního programu Životního
prostředí prostřednictvím MAS Stolové hory.
V lokalitě Na Plachtě, kde bylo vysazeno cca 140 ks
stromů a 250ks keřů. Společně s tímto biokoridorem
byla provedena výsadba i pod Klůčkem, kde bylo
vysazeno cca 40 stromů a 30 keřů.
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-2020*Druhou částí byla výsadba stromů v údolnici s poldry
pod Klůčkem. Součástí celé realizace bude i tříletá
následná péče. Projekt realizovala firma pana Hrůši
z Bělého, která byla vybrána na základě výběrového
řízení.

*Na jaře bylo také vysázeno nové stromořadí podél cesty nad domovem důchodců,
vysazeny byly nové stromy u hřbitovní zdi a v Pellyho parku, a byl založen nový
květinový záhon na prostranství před kostelem Církve Československé husitské v ul. Na
Babí.

*Všechna hrobová místa na městském hřbitově byla označena kovovým
štítkem
s
číslem
hrobu,
které
odpovídá
číslům
v nájemních smlouvách. Kovové štítky se upevňovaly lepením přímo na
hrobový objekt, čímž odpadlo riziko případného odcizení nebo
poškození, např. při sekání trávy.

Začátkem roku byl zcela dokončen spojovací chodník mezi
Policí a Žďárem.

*Vzhledem k mírné zimě byly svépomocí provedeny nutné
opravy
a
modernizace
zázemí
sportoviště.
V celém objektu došlo k položení nesmekavé dlažby, výstavbě baru pro potřeby nejen
běžného provozu, ale i letního kina, úpravě elektroinstalace, výmalbě celého objektu
a ozvučení celého areálu a jeho zázemí. K ozvučení byly použity demontované
reproduktory z městského veřejného rozhlasu, které byly nahrazeny novými.
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-2020Kancelář

Šatny

Kiosek

Sprchy

17

-2020*Na jaře byla zahájena výstavba cyklostezky mezi Mýtem a Kozinkem podél silnice
II/303 v úseku Žabokrky – Velké Petrovice. Projekt, jehož příprava začala již
ve volebním období 2006–2010, a u kterého bylo třeba snížit náklady na výstavbu,
(kompletně byl předělán projekt za dotační podpory Královéhradeckého kraje), získal
potřebná povolení až v letech 2018 (územní rozhodnutí) a v r. 2019 (stavební povolení)
(2019). Následně se na realizaci této stavby podařilo přes program naší Místní akční
skupiny Stolové hory získat dotaci ve výši 7 mil Kč. Firma Porr a.s. Praha v předstihu
dokončila výstavbu cyklotrasy. Stavba byla spolufinancována Evropskou unií. Celkové
náklady stavby byly 8 884 002,- Kč, přičemž město Police nad Metují obdrželo na tento
projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu dotaci ve výši 95 % uznatelných nákladů. Na cyklotrase byly
dodatečně doplněny další bezpečnostní prvky pro ochranu uživatelů cyklotrasy
v celkové hodnotě 228 000,- Kč. Jednalo se především o ocelová svodidla podél silnice,
ochranné zábradlí a směrové sloupky u propustku, dopravní zrcadlo a vodorovné
dopravní značení. Stavba byla zkolaudována 8. 9. a za účasti zástupců
Královéhradeckého
kraje
slavnostně
otevřena
11.
9.
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Starosta Ing. Jiří Beran
a místostarosta
Mgr. Jiří Škop

19

-2020*30. 6. starosta Ing. Jiří Beran s vedoucí Pellyho domů Janou Rutarovou navštívili
Olšanské hřbitovy v Praze, hroby Hanuše Wihana a Jana Bezděka, a provedli základní
údržbu a očistu. Tyto hroby v loňském roce naše město adoptovalo a je plánovaná obnova obou náhrobků.

*30. 6. bylo po menších opravách otevřené koupaliště.

*18. 7.

byla ukončena oprava
Víceúčelového
sportoviště.
Původní
"gumový
povrch"
nahradil povrch nový v podobě
umělého trávníku s výškou vlasu
18mm a pískovým zásypem.
Opravu provedla brněnská firma
„Prostavby“ s.r.o. Celková cena díla činila 2 305 000 Kč.

20

-2020*Během léta bylo restaurováno radniční průčelí
a rustikálního soklu. Na tuto akci byl poskytnut
Ministerstvem kultury finanční příspěvek z Programu
regenerace
městských
památkových
rezervací
a městských památkových zón.

Na Malém Rynku bylo upraveno okolí pumpy.

*Každý rok je kontrolován prameník „Jůlinka“. Toto přírodně-technické dílo je velkým
bohatstvím, a ve veřejném prostorou široko daleko unikátním zdrojem
pitné vody. V době odběru kontrolních vzorků, tedy 30. 6. poskytoval prameník každou
minutu cca 30 litrů vody, což je nějakých 86 m3 denně. Ekologická laboratoř PEAL
s.r.o. rozborem vody potvrdila, že voda stále vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez
úpravy, a to jak po stránce chemické, tak i po stránce bakteriologické. Vzhledem
k trvale vyššímu obsahu dusičnanů (41 mg/l), není i nadále tato voda použitelná
pro přípravu umělé výživy kojenců (limit činí 15 mg/l).

*9. září byly zahájeny práce na opravě komunikace
v ul. U Damiánky. Realizaci akce zajišťovala společnost
BEZEDOS s. r. o. Dokončení opravy bylo koncem září.
Celková cena prováděných prací činila 109 910,2 Kč.
Zároveň zde byla v minulých měsících provedena
rekonstrukce veřejného osvětlení v hodnotě 382 584 Kč.

*Oprava komunikace probíhala i v Pěkově, kde se bude
v dalším roce pokračovat.

21

-2020* Oprava obecní stodoly v Hlavňově byla na podzim
dokončena. Opravu provedla společnost SMI-ČR group
s. r. o. Celkové náklady na opravu činily 99 642,67 Kč.

*Na podzim bylo vysazeno několik stromů, a to javor na
náměstí, lípa a kaštan u hřbitovních zdí a lípa u parkoviště
nad špýcharem. Zároveň proběhlo několik pěstebních
prořezů na stávajících stromech. Prořezána byla polovina
lipového
stromořadí
ke
Žděřině,
javor
u parkoviště pod Havlatkou, „kulaté“ javory na hřbitově,
červenolistý buk v Pellyho parku, dub u „Dřevěnky“, buk a
lípa u kostela, okrasné třešně před klášterem, třešeň v Nádražní ul., ve stromořadí pod
1. poldrem, lípy u kříže, v ul. Na Sibiři, lípa u kaple v Pěkově a lipové stromořadí podél
hřbitovní zdi. V závěru sezóny byl ještě proveden řez hlavových lip a javorů v ulicích
K Vodojemu a jiné.

*"M a R (měření a regulace) kotelny Pellyho domů v Polici nad Metují“ provedla
v listopadu a v prosinci společnost Ing. Vladimír VANĚK, servis řídicích systémů
z Pardubic, za nabídkovou cenu ve výši 143 215,60 Kč s DPH. Opravu uliční vpusti
a napojení do dešťového svodu v ul. Na Sibiři provedla společnost SMI – ČR group
s. r. o., Tomkova 49, za celkovou cenu 29 769,96 Kč bez DPH (36 021,65 Kč vč. DPH).

*Koncem

měsíce
října
byla
zahájena
oprava
přístupových
vjezdů
v ul. Na Sibiři, kterou zajišťoval pan Miroslav Pfeifer, který byl vybrán
na základě uskutečněného poptávkového řízení. Předmětem zakázky byla oprava tří
vjezdů a jednoho přístupového chodníku na pozemek. Během realizace byl zjištěn
problém s odvodněním komunikace a přilehlých pozemků. Bylo tedy rozhodnuto
vybudovat novou kanalizační vpusť, která byla napojena na stávající svod dešťové
vody.

*Firma STRABAG a.s., vybraná na základě
výběrového řízení, zrealizovala v měsíci listopadu
dlouho
slibovanou
opravu
komunikace
z Radešova na Zákopanici.

*Koncem roku byla zahájena realizace stavby "Stavební úpravy obvodového pláště
bytového domu čp. 115 a čp. 116 Police n. M.", kterou prováděla firma Průmstav
Náchod.
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Církve

Tříkrálová sbírka proběhla opět na začátku ledna
a slavila dvacáté výročí. Do ulic našeho města
se v tomto roce vydalo 16 skupinek. Další tři
koledovaly v Pěkově a na Honech, dvě
v Hlavňově a jedna v Radešově. Koledovalo se i ve
všech ostatních okolních obcích. Letošní celková
rekordní částka překročila hranici 200 tisíc Kč. Výtěžek
byl určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, ohroženým dětem a dalším lidem v nouzi
převážně v regionech, kde se sbírka konala. U nás jsou
to střediska: Dům na půli cesty, Domov pro matky
s dětmi, Domácí hospicová péče
a Charitní
pečovatelská služba v Náchodě. V Polici a jejích
spádových obcích se vybralo 102 467,-Kč.Police – 77 786,-Kč, Hlavňov 6 453,-Kč,
Pěkov a Hony 13 568 Kč, Radešov 4 660,-Kč.

*V rámci preventivního opatření proti koronaviru byly v březnu zrušeny všechny
bohoslužby a setkání. Mše svaté s daným úmyslem byly odslouženy páterem Furtanem
soukromě.
Bohoslužby
bylo
možné
sledovat
prostřednictvím
médií.
V polovině května se kostely otevřely, ale návštěvníků nesmělo být víc jak 100.
Později byl omezen počet účastníků bohoslužeb na kapacitu 20% míst k sezení. V Polici
nad Metují to bylo 73 účastníků. Při návštěvě bohoslužby si farníci museli
v předsíni kostela vzít pořadové číslo pro kontrolu počtu zúčastněných.

*Benediktínský klášter v Broumově
a Polici nad Metují má nového správce.
Mnich Aleš Vandrovec má kancelář
v břevnovském arciopatství a do
broumovského výběžku bude dojíždět.

*Na jaře byly započaty práce na obnově části kláštera. Opravovala se část střechy na
jižní straně (opravu zajistili Benediktini) a malá kopule.

*Koncem srpna a v září byly opraveny přízemní místnosti a vyměněna okna v pravém
křídle kláštera.
23
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*V rámci hudebního festivalu „Za poklady
Broumovska“ v kostelích na Broumovsku byl 4. 7.
uspořádán koncert i v našem kostele.

*Noc kostelů – muzejní noc v benediktinském
klášteře proběhla v pátek 5. června v době od 17 do 22 hodin. Akce byla pořádaná
Římskokatolickou farností a Muzeem Náchodska v rámci celostátní Noci kostelů.
Během ní byl pro návštěvníky zdarma zpřístupněn klášterní kostel Nanebevzetí
P. Marie, Muzeum města Police nad Metují a stará škola Dřevěnka. Součástí akce byla
také vernisáž výstavy Benediktinské knihovny a přednáška Zdeňka Zahradníka
Tajemství barokních kostelů na Broumovsku.

*Kateřina

Pfeiferová v době prázdnin dobrovolně
prováděla turisty v kostele. Zhotovila razítko, které si
zájemci mohli obtisknout. Po prohlídce kostela byl krátký
koncert – Kateřina Pfeiferová zpívala a její přítel Antonín
Hubka ji doprovázel na varhany. Kateřina Pfeiferová se
také věnuje malování obrazů, především s církevní
tématikou.

Kateřina Pfeiferová

Antonín Hubka – dlouholetý varhaník
24

-2020*V květnu se opravovala další část oken na kostele Církve Československé
husitské.

*25. 6. se konal Koncert pro radost.
Hráli Jaroslav Trojtl a ThDr. Stanislav Švarc. Tyto
koncerty jsou velmi oblíbené. Podzimní koncert byl
zrušený z důvodu proticoronavirového opatření.

25

-2020Dění ve městě
Letošní rok byl 1. 1. zahájen odpálením ohňostroje.

26

-2020Vzhledem k situaci s koronavirem bylo zakázáno pálení čarodějnic. Hasiči spolu
s dalšími na náměstí postavili májku. Bylo to bez účasti diváků.
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28

-2020*V letošním roce se vzpomínalo 75. výročí osvobození Československa. Vzhledem
k omezením kvůli pandemii způsobené koronavirem byla připravena veřejná
vzpomínková akce. 8. 5. ve 14,10 hod. z městského rozhlasu zazněl krátký
vzpomínkový pořad na tyto události a zároveň byl vyjádřen projev úcty k zdravotníkům,
záchranářům, hasičům a všem, kteří s pandemií COVID 19 bojovali. Na závěr zazněla
československá hymna v podání známého chlapeckého sboru z Hradce Králové
Boni Pueri.

*13. 6. se konal tradiční běh Z Police do Police. Tentokrát se
běželo starým parkem a po silnici ke Žďárské hospůdce.
U hospůdky bylo připraveno velké Člověče, nezlob se a tak
si děti mohly užívat.
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Zahrát přijelo oblíbené Dam Trio

30
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Starosta
Žďáru
nad
Met.
Ing. Pavel Šubíř a starosta Police
Ing. Jiří Beran

V sobotu 27. 6. se konal veřejný závodu Běh
na Hvězdu – závod je součástí Velké ceny východních
Čech v bězích 2020 a je Mistrovstvím firmy WIKOV
v běhu do vrchu 2020. 34 let ho organizoval Jaroslav
Mazač. Letos to bylo naposledy, ale pomáhat při této
akci bude i nadále. Hlavním organizátorem od příštího
roku bude SKI Police nad Metují (lyžařský oddíl).

Jaroslav Mazač
a nejstarší
a nejvěrnější účastník
Jiří Soukup,
nar. r. 1927, z TJ Liga 100
z Hradce Králové.

31

-2020-

Vyběhl i starosta Ing. Jiří Beran

a radní Ing. Jan Pohl

32

-2020*6. ročník „Bez Šance Fest!“ - Letní benefiční festival
se konal 24. – 25. 7. I tento rok byla místem konání
Hospůdka U Pavla, (směr na Žděřinu). Výtěžek ze vstupného
(76 626 Kč) byl opět věnován v podobě daru na Oddělení
dětské hemato-onkologie ve FN Hradec Králové, které je
jedno z osmi specializovaných pracovišť v České republice
pro péči o děti se zhoubným onemocněním. Představilo se 18
kapel, 15 českých a 3 slovenské. Poprvé byla akce dvoudenní
i s doprovodnými programy. Akci podpořila řada
přispěvovatelů a sponzorů. Mezi dlouhodobé a největší
partnery patří Myco Medica, Domivo, CDS Náchod s.r.o.,
Radegast, Ekofarma Bošina, Bazény Machov, Královehradecký kraj a město Police nad
Metují.
*6. 9. se na náměstí konal koncert PSO pod názvem
Sousedská. Náměstí bylo zcela zaplněné a atmosféra byla
vynikající, skutečně sousedská. Sjeli se lidé
i ze širokého okolí. Někteří lidé přinesli z domova
napečené buchty, štrůdly a jiné dobroty. Po celém náměstí
byly
stoly
a
lavice
a
na
stolech
byly
ve vázičkách kytičky. Náměstí bylo celé vyzdobené.
Během koncertu byl z terasy Pellyho domů odpálen
ohňostroj. Opět velmi vydařená akce. Vstupné bylo
dobrovolné a výtěžek byl věnován benediktinskému
klášteru v Polici, který velmi nutně potřebuje opravit.
Vybralo se 106 813 Kč. Část výtěžku bude použita také
na
opravu
zkušebny
PSO
v
klášteře.
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34

-2020V září oslavila stavebnice Merkur 100 let. V rámci oslav mohli
návštěvníci zdarma navštívit muzeum Merkur, kde se datuje
historie výroby od roku 1920. Oslavy probíhaly v Bezděkových
sadech a přidáváním dílků byl vytvořen „had z Merkuru“, který byl
na závěr dne přeměřen a zapsán do české Knihy rekordů. Oslava se
vydařila. Ti starší vzpomínali, mladší nadšeně montovali
a ti nejmladší odcházeli s drobnými dárky.

Zakladatel Jaroslav Vancl
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-2020*V sobotu 19. 9. od 14:00 hod. se oslavovalo 300
let hostince Krčma. Nejstarší hostinec
v Polici nad Metují, stavba postavená
za opata Ottomara Zinkeho roku 1720. Dnes je
v soukromém vlastnictví, má název „Klub
pohodářů Krčma“. Oslavy probíhaly v duchu
kulturně společenského odpoledne s hudbou,
kolotočem pro děti, dobrým jídlem a pitím.
Při slavnostním zahájení zazpíval Chrámový sbor
a proběhla také „bitva o Krčmu“. Na památku
si zájemci mohli zakoupit půllitry a sirky s
motivy věnovanými výročí Krčmy. Hrály
skupiny Swingsextet, Kamarádi osady 5, Dam
Trio a Machovské Zpívánky. Bylo předváděno
kovářské řemeslo.
Slovem provázel Jiří
Trnovský.

Starosta Ing. Jiří Beran

Jiří Trnovský
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Chrámový sbor

Majitel Krčmy Jiří Pášma
a Dana Pastorková
z Divadelního klubu
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Paní Renata Steinerová

Starosta Ing. Jiří Beran

38

-2020*Od 19. 9. do 20. 9. se uskutečnil 9. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech „Jeden svět“. Festival se měl konat na jaře, ale z důvodu opatření kvůli
pandemii COVID 19 byl přesunut na podzim.

V září se uskutečnilo tradiční Garden – Párty pod vedením manželů Steinerových.
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-2020*8. 10. Památný den Sokolstva
-

vzpomínka

na

padlé.

Místostarosta města a Sokola
Mgr. Jiří Škop a vedle něj
starostka
polického
Sokola
Radka Rubáčková.

*10. 10. se konalo slavnostní odhalení pamětní desky polickému rodákovi, brigádnímu
generálovi Jindřichu Bejlovi (nar. 14. 10. 1890) u příležitosti 130 let jeho narození.
Uctění jeho památky podpořila Česká obec legionářská. Účastníci se sešli na náměstí
před Pellyho domem. Pak průvod odešel do Kostelní ulice, kde na domě čp. 7 byla
slavnostně odhalena pamětní deska. Pak následoval pietní akt na hřbitově
u
hrobu
Jindřicha
Bejla
(zemřel
5.
7.
1973
v Praze).
Významnou osobností byl také jeho bratr Karel (nar. 2. 6. 1884, zemřel 20. 6. 1953).
Byl dlouholetým učitelem v Polici i v okolí. Věnoval se místní historii a od r. 1951 byl
archivářem města Broumova.
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41

-2020*Oslava svátku 28. října a Vzpomínka na zesnulé se letos z důvodu
opatření proti Covid 19 nekonaly. 28. 10. byla položena kytice u lípy
republiky v Bezděkových sadech.

*Vzhledem k antivirovým opatřením se nekonalo veřejné uctění památky obětí všech
válek. Ve středu 11. 11. byly u vstupu do Informačního centra nachystány odznaky
s vlčími máky - symbolem veteránů. Starosta města Ing. Jiří Beran a zástupce
Ostrostřelecké gardy Polické uctili památku obětí válečných konfliktů položením květin
na místním hřbitově a u radnice.

*Na připomínku událostí 17. listopadu bylo vytvořeno na
náměstí u kašny pietní místo, kde každý mohl individuálně
vzpomenout a věnovat pár minut zamyšlení a poděkování
za svobodu a demokracii.

*Letošní vánoční strom věnoval městu pan Moravec
z Horní ulice, v jehož zahradě smrk původně rostl. Stáří
stromu bylo odhadnuto na 30 let Pokácení, transport na
náměstí a ozdobení zajistily jako obvykle
polické Technické služby ve spolupráci
s firmou Autojeřáby Řehák. Pod stromeček
byl opět postaven Betlém, který před 10 lety
vytvořil se svými žáky učitel výtvarného
oboru ZUŠ Jaroslav Soumar. Nyní jsou
z dětí jsou již dospělí a mohou každý rok pod
stromečkem zavzpomínat na jeho výrobu.
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Jiří Trnovský

František Pivoňka

*Adventní setkání na náměstí se letos nemohlo konat z důvodu protikoronavirého
opatření a tak se občané mohli připojit na on-line vysílání v pořadu Křeslo pro hosta, ve
kterém se vystřídala řada hostů s četbou od různých autorů. Petr Zima, vedoucí
sociálního
odboru MěÚ Olga Landová, Ivana Richterová, František Pivoňka a Jiří
Trnovský. Adventní Křeslo pro hosta se vysílalo denně od 1. 12. až do 23. 12

Mgr. Olga Landová

Petr Zima

Starosta Ing. Jiří Beran
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se město opět připojilo
k projektu "Česko zpívá koledy", ale
pouze on-line. Tentokrát si mohli
občané zazpívat ze svých domovů.
Hrálo osvědčené Dam Trio.

*Letos

*Tradiční Vánoční vytrubování mohli
občané sledovat rovněž on-line.
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Žáci ZUŠ s učitelkou DiS Lenkou Němcovou a učitelem DiS Josefem Fialou
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-2020Kultura
*8. 1. se v divadle konal NOVOROČNÍ GALAKONCERT – Muzika
Dolce Vita

ZUŠ slavila 30 let svého trvání. K této příležitosti byl
úspěšně uveden autorský muzikál studentky VŠ UHK
Adélky Kubečkové „Plaváček“.
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Autorka Adélka Kubečková uprostřed v květovaných šatech s kyticí
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-2020*Police Symphony Orchestra, jenž se v lednu představil ve vyprodané
pražské Lucerně, často pořádá charitativní vystoupení. Během deseti let
existence tento mladý orchestr z Police nad Metují získal a věnoval na
dobročinné účely téměř 1,2 milionu Kč. V neděli 31. května odehrál v klášteře
v Broumově benefiční koncert P. S. on-line. Peníze byly předány Agentuře pro rozvoj
Broumovska, která dlouhodobě regionu pomáhá.

V červnu PSO vyrazilo na 2. vlakové turné
po nádražích. Všude byli vřele přijati.
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-2020Vzhledem k situaci s koronavirem byla spousta kulturních akcí zrušena anebo odložena.

Divadlo
Z důvodu coronavirové pandemie a z ní vyplývajících vládních
omezení byly zrušeny 73. Polické divadelní hry a plánované
oslavy k 200 letům ochotnického divadla a 80 letům Kolárova
divadla. Zrušené bylo Divadelní ocenění v České Třebové, kde si Jiří Trnovský, Jan
Antl, Ivo Hambálek a Květa Vídeňová měli osobně převzít ceny za herecké výkony ve
hře Světáci, udělené na krajské přehlídce v Miletíně. A tak posledním veřejným
vystoupením bylo představení Světáků na zahájení jubilejního 90. ročníku Jiráskova
Hronova dne 31. července. Náš soubor měl tu čest nést a vztyčit vlajku při slavnostním
zahajovacím ceremoniálu. Svou hru „Světáci“ v Hronově úspěšně uvedli a v prvním
čísle Zpravodaje JH vyšla pozitivní recenze! Ukázky z tohoto představení pak byly
k vidění v České televizi na ČT2 v rámci denního zpravodajství. Dokonce se soubor stal
součástí dokumentárního filmu „Jiráskův Hronov v proměnách času“, který dne 16. 9.
v premiéře uvedla Česká televize na kanálu ČT Art. Divadelní soubor má nové logo.
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-2020Výstavy
15. 6. se konala vernisáž výstavy
obrazů paní Renaty Jehličkové pod
názvem „Můj barevný svět“. Výstava
trvala do 12. 7.

Renata Jehličková
a vedoucí Pellyho
domů Jana Rutarová

R. Jehličková
a starosta
Ing. Jiří Beran
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-2020*Od 12. 8. do 16. 8. v konferenční
místnosti Pellyho domů byla výstava
obrazů Lucie Kubečkové (Akryl a
akvarel).

Přednášky a besedy

*3. března se konala beseda
s promítáním Františka Žiláka
a Přemka Teichmanna z jejich
účasti
na závodech
horské
cyklistiky v Chille, kde se Fr. Žilák
umístil na 12. místě. Přemek
Teichmann
se umístil na 7. místě.

Nově vydaná opatření se dotkla všech akcí, které byly v programu do konce roku.
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Letošní 20. ročník modelářské soutěže se tradičně pořádal v Brně
v Lužánkách. Na soutěži se sešlo víc jak sto modelářů. V dětské kategorii
se náš nejmladší modelář Tomík Lacina umístil na 11. místě. Matěj Beran
za svůj model rakouského kláštera sv. Petra získal páté místo. Antonín Matěna (mladší
bratr vedoucího modelářského kroužku Luboše Matěny) v kategorii pásové techniky
získal bronzovou medaili za model německého tanku Tiger. Za dioráma „Východní
fronta 1944“ získal zlatou medaili. Jedná se historicky o třetí zlato pro kroužek MPM.

Luboš Matěna – lektor modelářského kroužku a Pavel Frydrych
V Zeleném domečku se koná mnoho výstav
a na terase před ním spolek Apeiron pořádá řadu
koncertů, besed a jiných akcí.

*27. 2. se konala v Zeleném domečku vernisáž výstavy
fotografií Zdeňka Odla „Letem světem motýlů“.
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-2020Milan Weiner působil v časopisu ABC jako externí
autor vystřihovánek. Tento časopis před lety měl
reputaci nejlepšího časopisu pro děti.

*Muzeum papírových modelů je rozšířeno o další expozici
„Sál Richarda Vyškovského“. Nejznámější autor
vystřihovánek a papírových modelů, architekt Richard
Vyškovský zemřel ve svých 90 letech 1. 8. 2019. Kromě
jeho papírových modelů a grafické tvorby je sál vybaven
jeho pracovním stolem včetně autentických artefaktů. Křest
jeho sálu se konal 18. 7.

*2. 7. byla vernisáž výstavy soch sochařky Pauliny
Skavové. Je etablovanou autorkou na české výtvarné scéně. Má za sebou několik
instalací ve veřejném prostoru, spolupracuje jako návrhářka kostýmů pro film a divadlo
a je zaměstnaná jako kurátorka v galerii UFFO v Trutnově.

*Polický filmař Martin Hrnčíř patří k nejmladší generaci
tvůrčích autorů na Policku. Narodil se roku 1993, od roku
2001 navštěvoval polickou ZUŠ. Po studiu na Literární
akademii Josefa Škvoreckého v Praze pokračoval ve studiu
Audiovizuální
tvorby
na
Slezské
univerzitě
v Opavě. Od roku 2017 pracuje jako redaktor v kulturní
redakci zpravodajství Českého rozhlasu.
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*Ve čtvrtek 16. července od
19 hod. na sále Pellyho
domů vystoupil nejznámější
fotbalista naší
historie
Antonín Panenka. Před
besedou navštívil hřiště
fotbalového oddílu Spartak
Police nad Metují.
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Antonín Panenka s předsedou oddílu kopané Karlem Klimešem

K. Klimeš, A. Panenka, P. Rutar a pan Anton Majsniar, dlouholetý fanoušek
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-2020*8. 8. na terase před muzeem byly promítány filmy polického filmaře Miroslava Šolce.
*22. 8. byly promítány filmy
Karla Pfeifera a jeho pravnuka
Darka Hustáka.

*V září proběhlo v muzeu
natáčení jednoho z dílů pořadu
Planeta
Yó.
Díl
s muzeem se vysílal v ČT
v premiéře na začátku prosince.

*Spolek Apeiron vyhlásil potravinovou sbírku pro
samoživitelky
a
rodiny
s
dětmi
v hmotné nouzi v našem kraji. Vybrané trvanlivé
potraviny byly předány Potravinové bance
v Hradci Králové z.s. Lidé mohli odevzdávat
trvanlivé potraviny do boxu u Muzea papírových
modelů od 2. 11. do 15. 11. Celkem se vybralo
531,7 kg potravin.

Mgr. Martina Frydrychová
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-2020Sběratelé Policka se věnují především zápalkovým nálepkám, ale
najdete mezi nimi i sběratele kalendáříků, obalů od sýrů, pivních
tácků a etiket, mincí, pohledů, známek a dalších sběratelských
předmětů. Vydávají také vlastní nálepky, u kterých reagují na
aktuální výročí, případně na individuální požadavky jednotlivců,
spolků a firem. Mají domovské zázemí v Muzeu papírových
modelů. Dvakrát ročně tam také pořádají výměnné burzy,
tradicí se stala výtvarná soutěž Kvíčerovská sirka a nechybí
ani příležitostné výstavy. Když začínal rok 2020, zdálo se, že
to bude rok jako každý jiný. Měly proběhnout dvě sběratelské
burzy 21. března a 17. října a vyvrcholením měl být 3. ročník
Kvíčerovské sirky s vyhodnocením, vyhlášením výsledků,
vernisáží a výstavou všech došlých prací v Zeleném domečku.
A zatím bylo všechno jinak. Vzhledem k pandemii COVID 19
byli sběratelé nuceni posunout uzávěrku pro příjem prací do 3.
ročníku Kvíčerovské sirky na téma Kvíčerovské vánoce o rok
do října 2021. A ani jedno setkání se také nemohlo uskutečnit
- přestože na to první už byl hotový plakát. Vyšly alespoň další dvě nálepky zmizelé
Police, připravované původně na obě burzy a podařilo se vydat i minisérii dvou
zápalkových nálepek v kazetě pod názvem Kvíčerovské aforismy. Obrázky vytvořil
Láďa Badalec a texty na nálepkách doplňují naše vědomosti o starých českých
pověstech.

Uzávěrku pro příjem prací do 3. ročníku Kvíčerovské sirky na téma Kvíčerovské
vánoce sběratelé byli nuceni posunout do října 2021.
Polický sběratelský klub se věnuje především zápalkovým
enálepkám. Reaguje na aktuální výročí, individuální
požadavky
jednotlivců,
spolků
a
firem.
Klubu sběratelů Policka se ale podařilo vydat minisérii dvou
zápalkových nálepek v kazetě pod názvem Kvíčerovské
aforismy. Obrázky vytvořil Láďa Badalec a texty
na nálepkách doplňují naše vědomosti o starých českých pověstech
Žijeme ve zvláštní době a tak můžeme jen doufat, že tento stav už
nebude trvat dlouho. Pevné zdraví do snad lepšího roku 2021 přejí
členové Klubu sběratelů.
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-2020Muzeum

Dřevěnka
je především využívána Muzeem Náchodska a Cechem panen
rukodělných, který pod muzeum patří. Cech panen rukodělných
založila Ing. Jiřina Hejnová, která má velkou zásluhu o oživení
Dřevěnky. Spolu s pí učitelkou Selicharovou Dřevěnce věnují veškerý svůj čas. Cech
panen rukodělných předvádí při různých příležitostech své ruční výrobky. Jejich akce
jsou oblíbené a je o ně vždy velký zájem.

*Letos se přidala novinka – kurz pletení.

Paní učitelka Anna Selicharová

*Ve dnech 12. - 15. 8. byla v Dřevěnce prodejní
výstava výtvorů, které vznikly v období kooronavirové pandemie, v rámci výzvy
„Pojďme tvořit“.
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V letošním roce uběhlo již 30 let od založení samostatné základní
umělecké školy. K tomuto výročí bylo připraveno a uvedeno
společné dílo všech oborů školy, žáků i učitelů, kterým je autorský
muzikál Plaváček na motivy pohádky „Tři zlaté vlasy děda
Vševěda“ od K. J. Erbena. Přesně před čtyřmi lety měla premiéru prvotina naší bývalé
žačky, dnes studentky VŠ UHK Adélky Kubečkové, „Sněhová královna“. Od té
doby se její tvorba rozrostla o celou řadu dalších písní, melodií, ale i zhudebněných
pohádek. Na motivy pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda od
K. J. Erbena tak vzniklo půvabné dílko nazvané „Plaváček“. Adélka se
zde projevila také jako zdatná textařka. Klavírní doprovod byl rozepsán pro malý
orchestr. Učitelé z výtvarného oboru se svými žáky připravili kulisy a animace
promítané na plátno. Zástupce ředitele ZUŠ Vladimír Beran se svým štábem zajistil
natáčení v přírodě a následnou projekci. Po čtyřech letech se tak znovu vytvořil prostor
pro mezioborovou spolupráci žáků i učitelů.

*Od 11. 3. byla ZUŠ uzavřená z důvodu šířícímu se koronaviru.
Škola byla opět otevřena od pondělí 11. 5. a to zatím pouze pro individuální výuku na
hudebním oboru! Taneční a výtvarný obor byl otevřen až v pondělí 25.5.

*Ve středu 24. června 2020 bylo od 15:00 hodin slavnostní předávání závěrečných
vysvědčení a pamětních listů v koncertním sále naší ZUŠ za účasti starosty města.
Vzhledem k probíhajícím hygienickým opatřením nebyla možná účast rodin
absolvujících žáků. Program byl natáčen a živě streamován na YouTube.

*V září v Dřevníku broumovského kláštera, byl uzavřen třetí ročník vzdělávacího
projektu Příběhy našich sousedů na Broumovsku. Na závěrečné prezentaci byli
vyhodnoceni nejlepší. Tým z naší ZUŠ získal cenu poroty.
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Základní škola
23. 1. se naši šachisté zúčastnili Krajského finále v šachu, které se
konalo v Třebechovicích pod Orebem. Mezi deseti nejlepšími družstvy
z celého kraje bojovalo to naše dokonce o „bednu“. Pět výher, remíza
a tři prohry nám nakonec určilo pozici těsně pod stupni vítězů, ale i tak je čtvrté místo
velmi dobrým umístěním v tak těžké konkurenci. Naše družstvo dobře reprezentovalo
školu: Přemysl Řezníček, Martin Vajsar a Hilscher, Ondra Nekvinda
a Michal Suchomel.
Od 11. 3. byla škola uzavřená na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu
o MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ kvůli šířícímu se koronaviru SARS-CoV-2.
*Od pondělí 11. 5. nastoupili žáci 9. tříd k přípravě na přijímací zkoušky na střední
školy.
Od
pondělí
25.
5.
nastoupili
žáci
I.
stupně.
*Dne 26. 6. proběhlo ve třídách předávání vysvědčení. Tohoto předávání se mohli
zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin.
Pro žáky, kteří přišli poprvé od 11. 3. do školy, však stále platilo, že museli předložit
čestné prohlášení.

*V září V Dřevníku broumovského kláštera, na závěrečné prezentaci projektu Příběhy
našich sousedů, byly vyhodnoceny nejlepší projekty. Tým z naší ZŠ si odnesl třetí
místo.
*V říjnu byla opět celá škola uzavřená. Pro všechny třídy probíhala distanční výuka. Od
pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. byly podzimní prázdniny. Zákazy a následné
uvolňování se střídaly až do konce roku, ale v posledních měsících mohli do školy
chodit pouze žáci 1. a 2. tříd.

Mateřské školy
MŠ zahájily provoz 11. 5. Rodiče museli přinést vyplněné a podepsané „Čestné
prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění“.

Dne 22. 2. skautské středisko Skaláci Police nad Metují
pořádalo již druhý ročník šifrovacího závodu Police plná
strašidel. Závodu se účastnilo 31 hlídek celkem ve čtyřech
kategoriích (tři skautské a jedna pro veřejnost). Hlídka obdržela
na startu balíček šifer, po jejichž vyluštění zjistili jméno ulice,
ve které se strašidlo nachází. Strašidel bylo celkem 13 po celém
městě. V létě byly uspořádány tři letní tábory. Díky finanční
podpoře z MŠMT a od města Police nad Metují bylo možno
pořídit chybějící vybavení a desinfekci a tak byl zajištěn chod
všech
tří
táborů.
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*Začátkem

listopadu
byla
vytvořena
velká
pokladová
hra
s názvem „Křížem krážem Polickem“. Jednalo se o deset míst, na nichž byl ukryt QR
kód a v něm byl zadán úkol. Tato hra byla vytvořená nejen pro členy skautského
střediska, ale i pro veřejnost. Díky finanční podpoře od města Police nad Metují na
úspěšné hráče čekala na závěr velká truhla s pokladem.

Z důvodu zhoršující se situace spojené s onemocněním Covid
19, MC zrušilo svou činnost od 12.10. do odvolání.

PUVČ dále pokračuje díky realizačnímu týmu, který vede Mgr.
Ida Jenková. Od jara svou činnost v PUVČ ukončila a vedení
převzala vedoucí Pellyho domů Jana Rutarová. Kvůli Covid 19
se setkávání nekonalo.

Členové Senioru klubu Ostaš se scházeli již po
patnácté. Letos se sešli pouze 1x.

62

-2020Zleva:
Starosta Ing. Jiří Beran
pan František Pivoňka
Mgr. Olga Landová – vedoucí sociálního
odboru MěÚ Police nad Met.

Helena Pivoňková
Ivana Richterová

Dobročinný fond pro pozůstalé

*Valná

hromada Dobročinného fondu pro pozůstalé (DFP) se konala
07. 03. v Pohostinství Česká Metuje. Účast byla 75 členů a 2 hosté, starosta MěÚ Police
nad Metují pan Ing. Jiří Beran a starosta Obce Česká Metuje pan Josef Cibulka.
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-2020Pan Karel Macoun působil 14 let ve funkci předsedy. Přítomní se s ním rozloučili
předáním dárku a poděkováním. K rozloučení a poděkování se připojil p. Jaroslav
Heinzl. Působil po jeho boku jako místopředseda fondu a byl jeho oporou.

*03. 06. byl zvolen nový předseda Lukáš Rutar.

V závěru srpna bylo slavnostně otevřeno za přítomnosti hostů nové
středisko
sociálních
služeb
v
domově
s
pečovatelskou
službou. Tento nově vzniklý prostor, který byl zrekonstruován díky
dotační výzvě, která byla vyhlášena přes Místní akční skupinu
(MAS Stolové hory), umožňuje rozšířit nabízené sociální služby nejen
pro obyvatele domova s pečovatelskou
službou, ale i pro ostatní klienty v regionu.
Pečovatelská služba tak rozšířila svoji
původně terénní formu také na ambulantní.
Tuto akci provedla společnost MOVIS
Hronov s. r. o. Středisko osobní hygieny
vzniklo z bývalé sprchy a šatny pracovnice
pedikúry. Je vybaveno WC, umyvadlem,
bezbariérovou
sprchou,
toaletním
sprchovacím křeslem, pračkou, sušičkou
a germicidní lampou pro plošnou dezinfekci.
Cena projektové dokumentace činila 39 800
Kč, cena stavebních úprav 545 000 Kč,
celkem tedy 584 800 Kč. Tento projekt byl
spolufinancován
Evropskou
unií
–
Evropským fondem pro regionální rozvoj
v
rámci
Integrovaného
regionálního
operačního programu. Výše dotace činila
95% uznatelných výdajů, tedy 556 000 Kč.
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V prosinci se pod okna domova dostavil Mikuláš s doprovodem, aby se obyvatelé mohli
podívat alespoň z balkonů.
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-2020Hasiči
*Hasiči mají k dispozici novou čtyřkolku. Za zhruba 800 tisíc korun ji
pořídilo město. Nový stroj budou záchranáři využívat především při
zásazích v těžko přístupném kopcovitém terénu,
například při požárech lesa nebo při pátrání po
pohřešovaných osobách.

*V lednu se konala výroční Valná hromada SDH
Velká Ledhuje.
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*V únoru hasiči absolvovali školení základních technik
a postupů při kardiopulmonární resuscitaci (KPR) včetně
nácviku použití resuscitačních pomůcek. Součástí školení
byla také resuscitace za pomoci automatizovaného externího
defibrilátoru (AED), kterým je jednotka vybavena.

*20.

6. se konala
v Ochozi soutěž O pohár
starosty. Počasí nepřálo,
téměř celý den pršelo,
půda byla rozbahněná,
ale soutěžícím to na
chuti neubralo.Povzbudit
přišel
i
starosta
Ing. Jiří Beran.
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Náplň práce hasičů je velmi pestrá. Jsou nepostradatelní a jsou přivoláni ke každé
události. 20. 7. po přívalovém dešti evakuovali dětský tábor v Hlavňově.
21. 7. byli povoláni k pádu osoby ze
skály na Ostaši. 21. 7. v blízkosti
jeskyně Kovárna se v těžko
přístupném terénu nacházela osoba,
u které bylo podezření na zdravotní
obtíže. Z Hradce Králové proto také
vzlétl vrtulník letecké záchranné
služby s leteckým záchranářem
hasičů na palubě. Aktivována byla i
Skalní
záchranná
služba.
17.11. Ostaš - záchrana psa, který spadl mezi skály u Krtičkovy vyhlídky.
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-202023. 12. v podkroví a půdy objektu v části Velká Ledhuje,
v ulici Ke Koupališti (objekt Českého chovatelského
svazu) vznikl požár. Škoda byla předběžně vyčíslena asi na
350 tisíc korun. Díky zásahu jednotek požární ochrany se
podařilo uchránit hodnoty představující asi 900 tisíc korun.
V roce 2020 vyjela naše jednotka k 84 událostem.
17 x dopravní nehoda, 16 x ostatní pomoc (pátrání,
záchrana zvířat, atd.. ), 12 x odstranění spadlého stromu
11 x požár, 9 x transport osob do vozu ZZS, 9 x záchrana
osob za pomoci AED, 6 x otevření uzamčených prostor
3 x únik nebezpečné látky, 1 x planý poplach.

25. 9. zemřel pan Josef Trojtl, který byl 50 let členem SDH Velká Ledhuje. Působil jako
rozhodčí, pokladník, revizor, člen výjezdového družstva. Za dlouholeté působení ve
sboru dobrovolných hasičů a přínosu k rozvoji místního sboru se dočkal nejvyššího
ocenění řádu sv. Floriana, které mu udělilo Sdružení Čech, Moravy a Slezska.
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Firma Hauk zakoupila v lednu od Veby Broumov 2 největší haly s okolními pozemky
bývalého závodu Veba 08. Zadní část areálu směrem k TS patří firmě SMARINDA
a objekt mezi tkalcovnou a barevnou má jiného majitele - na katastru je uvedena firma
OJGAR.

6. 5. krátce před půl třetí ráno
vypukl velký požár haly firmy
Hauk, která byla v areálu Veby.
Škoda přesáhla podle prvních
odhadů 100 milionů korun. Podle
spolumajitele a jednatele firmy
Petra Hauka oheň zničil více než
100 let starou halu o rozloze asi
5000
metrů
čtverečných.
V její jiné části naplánovala
rozšíření výroby, přičemž do
technologií a stavebních úprav již
investovala asi 200 milionů korun. Stomilionovou škodou se požár zařadil mezi čtyři
největší požáry v novodobé historii Královéhradeckého kraje. Byl vyhlášen druhý
a následně třetí stupeň požárního
poplachu, na místě události zasahovalo
celkem 16 jednotek požární ochrany.
Práce hasičů se zkomplikovala, když se
vlivem požáru postupně začínaly
propadat stropy a větší část konstrukce
haly tak byla zborcená. Z toho důvodu
musel probíhat hasební zásah převážně
zvnějšku, a to z výškové techniky
a střech okolních objektů.
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Neštěstí firmu Hauk provázelo i dál. Po několika dnech došlo k těžkému úrazu jednoho
dělníka, další den byl smrtelný úraz jednoho technika a asi po 14 dnech došlo opět
k vážnému úrazu.

*Firma

Hauk v prosinci byla
nucena na doporučení statika
zbourat
větší
polovinu
administrativní budovy, jejíž část ve
dvoře
byla
požárem
velmi
poškozena. Poličtí obyvatelé byli
tímto zásahem velmi pohoršeni.
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Původní vstup do administrativní budovy a brána do závodu postavená V. Pellym byla
v minulosti přestavěna. Zachováno bylo jenom sloupoví.

*Pan Kollert, soukromý zemědělec z Pohoře, nechal na vlastní náklady postavit na
Červeňáku kapličku, lavičku a ukazatel. Je to pěkné zpestření vycházkové trasy.

*Divadelní klub díky paní Pastorkové ožil. Venku byla vytvořena pěkná
zahrádka na sezení a v klubu se pořádají různé zajímavé akce, které lákají
hosty. Dne 13.6. se konala akce Návrat do Středověku. Akci zajistila
broumovská historická společnost.
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*V klubu čepují vlastní pivo z Ledhujského pivovaru. Pivovar je to zatím „létající“.
Jedná se o značku, pod kterou se pivo vaří v Olivětíně, na
základě původních receptur Ledhujského pivovaru.
Ledhujské pivo je čerstvým držitelem značky Regionální
produkt – Broumovsko. Vyrábí se dvanáctistupňové pivo
Ledhujský ležák a třináctistupňové pivo Ledhujský prelát.

*V Tomkově ulici čp. 62 si provozuje kadeřnické služby Veronika Máslová.
*Firma TIOKA-IKARIA Group s.r.o.,
společnost Jaromíra Kříže ml. zakoupila
bývalý hostinec Pošta v Tomkově ul. čp. 28.
Firma začala dům, který byl ve špatném stavu,
opravovat. V přízemí se upravily prostory a průjezd domu, byla vyměněna okna. Byla
zde zřízena montovna vláčků stavebnice Merkur, kterou firma měla původně v Nádražní
ulici čp. 289. Tento dům v Nádražní ulici byl v exekučním řízení.
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-2020*Kadeřnice Iva Jakubcová ukončila činnost ve svém
kadeřnictví a provozovnu v Tomkově ulici čp. 62
prodala. Oblíbené kadeřnictví provozovala od 30. 9.
1993. Domek si zakoupila a nechala v něm provést
velké úpravy. Nyní po prodeji kadeřnické služby
provádí Lada Klimešová, Veronika Máslová a po
dlouhá léta Věra Šardová. Kosmetiku dělá Dagmar
Šťavíková.

*30. 9. požár skladovací haly za hlavňovským rybníkem o rozměrech
asi sedmdesát na dvacet pět metrů, ve které bylo uskladněno seno
a sláma. Krávy z vedlejšího kravína byly zachráněny. Celý objekt
patří Družstvu vlastníků pod vedením Ing. Petra Šrámka. Škoda byla
předběžně stanovena ve výši asi devíti milionů korun.
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Klub pohodářů

Zahrádkáři

Mgr. Martina Váňová, předsedkyně MO ČZS v Polici nad Met. a Tomáš Böhm,
předseda US ČZS Náchod

*Ve dnech 24. a 25. 9. se uskutečnila
na sále Pellyho domů Podzimní
výstava
regionálních
výpěstků
pořádaná Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu v Polici nad
Metují,
jejíž
součástí
byla
i výstavka dětských prací ze soutěže
Kouzlíme s květinou. Šlo již
o 16. ročník této soutěže. Letos se
zúčastnily školy z Bukovice, Suchého
Dolu a Žďáru nad Metují. Vystaveny
byly také houby, lovecké trofeje
a odborné knihy a časopisy. Po celou
dobu výstavy byla odborná zahrádkářská a mykologická poradna, prodej
zahrádkářských potřeb. Město Police nad Metují poskytlo finanční příspěvek
z grantového a dotačního programu města ve výši 5 000 korun za rok 2019 a 3 300
korun za rok 2020, který byl použit na organizaci a přípravu tradiční chovatelské
výstavy o „Polické pouti“.
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garda

polická

V Polici a okolí se neobejde žádná akce bez přítomnosti naší gardy,
která má 150letou tradici. Garda byla přizvána také do
Hejtmánkovic, aby dodala lesku a důstojnosti akci Spolku přátel
Italské opery, konané v tamní jízdárně a přilehlém okolí.
V červenci byla garda pozvaná na zámek Karlova koruna do
Chlumce nad Cidlinou, kde úspěšně reprezentovala naše
město u příležitosti výročí dne všeobecné mobilizace
v předvečer 1. světové války s názvem „Konec starých
časů“. V srpnu se slavilo 25 let založení gardové střelnice
Pod Vlčincem za účasti nadporučíka Alberta Van
Wesemaela, generálního sekretáře a předsedy Ostrostřelců zemí Koruny české, rytíře
řádu svatého Sebastiána při Evropské společnost historických střelců (EGS).
V září se jako nejpočetnější mužstvo účastnili 240. výročí založení pevnosti Josefov.
Největší akcí bylo v září slavné výročí 300 let provozu hostince Krčma, který Garda
slavně „osvobodila od vpádu zlotřilých loupežníků“. V říjnu, vzhledem k nepříznivému
zdravotnímu stavu (Coronavir) obyvatelstva, se žádné veřejné akce nekonaly.

Hvězdáři
Karel Vacek pravidelně přispívá do Polického měsíčníku. Spolu s bratrem Liborem
modernizují pozorovatelnu na Havlatce. Od července lidé mohli pozorovat vlasatici
Neowisi pouhýma očima až do poloviny srpna. Neowise patří k nejjasnějším kometám
za posledních 13 let. V srpnu bylo možno sledovat Perseidy. Nejlepší podmínky pro
jejich sledování nastaly ve středu 12. 8.

Hlavňov
18. 1. se konala výroční Valná hromada Sokola Hlavňov.
19. 1. Sokol uspořádal již tradiční dětský karneval
na Hvězdě.

78

-2020-

Paní Renata Špuláková
získala certifikát
k provozování
chovatelské stanice
zlatých retrívrů.

Ve dnech
3. a 4. 7. se konal
Hlavňov Cup.
Organizoval ho Michal
Obršál
a Martin Kejdana.

*O letních prázdninách byl připraven pro děti několikadenní pobyt v krásné přírodě
poblíž Jiráskových skal.

V Hlavňově se slavilo 60 let TJ Sokol
Hlavňov. Důstojně, s doprovodným
programem a za účasti téměř celé
vesnice. Oslavy byly poděkováním všem dobrovolníkům, kteří se podíleli posledních 60
let na činnosti místního Sokola, zejména paní Jiřině Rotterové, která to vše v roce 1960
v Hlavňově nastartovala a vedla několik desítek let. Přestože Hlavňov je obec s malým
počtem obyvatel, tak se vždy našel někdo, kdo udržoval organizaci při životě ať už svou
prací s dětmi a mládeží nebo pomáhal při různých brigádách. Za tu dobu byla např.
vybudována sjezdovka, která už bohužel zanikla nebo postavena místní klubovna, která
slouží místním spolkům i jednotlivcům dodnes a mnoho dalšího. V místní klubovně
byla přichystaná prezentace fotografií z celých 60 ti let činnosti, doplněná o několik
nástěnek s vytištěnými fotografiemi. Pro děti byl připraven skákací hrad a dětský
koutek, pro ostatní byla připravena ukázka záchranářské činnosti. Spolek Dotkni se
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-2020křídel uvedl mnoho zajímavostí o dravcích a o jeskynních nálezech v našem okolí.
Povídání bylo doplněno fotografiemi pana Jana Moravce. Celý program zakončil bývalý
reprezentant v běhu na lyžích pan Jiří Beran z Police nad Metují,
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Sport
V lednu se konal 29. ročník závodů v lezení na obtížnost v Sokolovně.
Letošní rok si Horolezecký klub Ostaš připomněl
30 let od založení klubu. Členové v
roce 1990
opustili Spartak a založili vlastní samostatný klub.
Postavili lezeckou stěnu v Sokolovně, která stále
slouží členům klubu a veřejnosti. Pro mladé lezce
bylo uspořádané soustředění v podobě zájezdu
do skalních oblastí. S finanční podporou města Police
nad Metují a Českého horolezeckého svazu vyjeli do Jeseníků, do oblastí kolem Vrbna
pod Pradědem. Královehradecký kraj v letošním roce podpořil nákup nových chytů.
Na místních závodech v Novém Městě nad Metují si Josef Škalda vylezl pro první
místo, Anežka Dočkalíková pro druhé a sestry Hruškovi pro dvě čtvrtá místa. Ve stejné
době Míša Hornychová vybojovala na Mistrovství republiky čtvrté místo ve své
kategorii a sedmé celkově.

Automotoklub Police nad Metují již počtvrté uspořádal za
významné podpory města Police nad Metují a
Královéhradeckého kraje ve dnech v sobotu 29. 8. a v neděli 30. 8. 4. ročník závodů
nejvyšší soutěže ve slalomu minikár v České republice a to Mistrovství České
republiky. V sobotu se jelo ulicí 17. listopadu, v neděli tratí z Klůčku směrem do Police
nad Metují. Dle vyjádření přítomných závodníků to je jediná trať
v České republice, kde jsou vidět všechny slalomy a cíl z jednoho místa. Pohár České
republiky je druhou nejvyšší soutěží. Sobotního vyhlášení výsledků se zúčastnil starosta
města Police nad Metují Ing. Jiří Beran a nedělního vyhlášení se zúčastnil místostarosta
města Police nad Metují Mgr. Jiří Škop a radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel
Hečko. Při přípravě pomohlo mnoho sponzorů, mezi nimi i město Police nad Metují,
Královéhradecký kraj, Technické služby Police nad Metují, obec Bezděkov nad Metují,
Junáci – středisko Skaláci Police nad Metují, Spolek Radost Teplice nad Metují,
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-2020majitelé dotčených pozemků. Pomohli i hasiči a mnoho dobrovolníků. Zúčastnilo se 143
závodníků.
Československá asociace motocyklového sportu a
Slovenská motocyklová federace uspořádaly od 28.
do 30. srpna 2020 mistrovství ČR na přírodních
okruzích Alpe Adria cup, mistrovství Slovenska
silničních motocyklů. Miloš Thér, závodník na stroji
ČZ
125
ccm
získal
3.
místo
v přeboru ČAMS, druhé v mistrovství SR + Alpe
Adria
cupu.
V
Poháru
ČAMS
si třetím místem zajistil titul vícemistra. Dva členové Automotoklubu Police nad Metují
v
AČR
se
zúčastnili
seriálu
závodu v terénních motorkách Mistrovství České republiky Cross Country
OPEN 2020. Do seriálu závodu, konkrétně do kategorie Pohár CAMS –
E2, se přihlásil Václav Kohl - kategorie od 15-ti let, do kategorie Pohár CAMS –
Veterán Open se zapsal i další člen našeho automotoklubu Miloš Thér. Václav Kohl se
v konečném pořadí umístil ve své kategorii na skvělém 2. místě ze 41 přihlášených
jezdců a Miloš Thér se ve své kategorii umístil v konečném pořadí na výborném
9. místě z 26 přihlášených jezdců.
Na Českém poháru dorostu a dospělých ve Vrchlabí
zajel
Štěpán
Štolfa
pěkné
8.
místo.
Mezi muži na trati 10 km volně mladší dorostenec
Jakub Pešina obsadil 17. místo v severském sprintu a 18. místo
v bruslení. Nejvíce ale překvapil svým vítězstvím Šimon Štolfa,
který od září studuje a trénuje s biatlonisty v Letohradu.
Na snímku Šimon Štolfa.

*Posledního PoKHK - finálového pohárového závodu, který
se konal 7. 3. na Benecku se zúčastnilo 43 polických lyžařů. Osm
z
nich
si odneslo krásný
pohár
Ivan
Hornych,
Matěj
Beran,
Vojta
Sulzbacher,
Olda
Hornych,
Sára
Beranová, Kryštof
Brát, Jáchym Binar, Filip Saidl.

82

-2020*Ve dnech 19. – 24. 1. se konala Zimní olympiáda dětí
a mládeže v Karlových Varech. Z našeho města,
z naší základní školy, odjeli reprezentanti čtyř disciplín,
4 sportovci, kteří skvěle reprezentovali. Byli to: Jiří Klíma
(hokej), Jitka Kovářová (alpské disciplíny), Kuba Pivnička
(skicross) a Kuba Meier (lyžařský orientační běh).

*První jarní závody, Běh sídlištěm, díky rozvolněným
opatřením vlády se mohly 17. 5. uspořádat.

*Ve středu 3.6. se měl běžet 37. ročník
tradičního
závodu
Od
pípy
k pípě, ale směr trasy byl změněn
a běželo se z Machovské Lhoty od
Restaurace U Lidmanů po silnici ke Krčmě
Od
„pípě“
k
„pípy“.

*V pátek 5.6. se konalo
Poslední mazání pro děti, které
proběhlo
formou
dobrodružného odpoledne na
Slavném.
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průběhu
podzimu,
díky
grantu
Královéhradeckého kraje, členové oddílu
zrealizovali projekt „Technické zázemí klubu“
spočívající v nákupu a rekonstrukci dvou
buněk. Tím vyřešili velice naléhavou situaci,
kdy neměli kam uskladnit klubový materiál
(lyže, cvičební pomůcky, várnice, stany,
plůtky, servisní potřeby atd.). Stavební buňky
slouží jako sklad materiálu a zázemí pro
přípravu a servis lyží. Buňky stojí v ulici U Lesovny, směr od pekárny na Nebíčko.
Součástí projektu byl i nákup nového přívěsu, který bude používán pro přepravu skútru
k nástupním místům běžeckých tras. Klub ho využije také pro přepravu materiálu na
soustředění, popř. závody. Zajišťuje také ve spolupráci s KLADSKÝM POMEZÍM,
o. p. s. a s finanční podporou KHK úpravu turistických lyžařských stop v oblasti
Policka.

*8. 7. se uskutečnil 23. ročník Hlavňovského triatlonu. Učitel Petr Jansa tuto akci
založil a vedl ji celých 22 let. Letos poprvé ji organizovali přátelé týmu Pítrs bikes.
Podmínky byly velmi těžké, chladno, rozbahněný terén, ale všichni závodníci to
úspěšně zvládli.
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SSK PEDRO
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-2020Kopaná

V letošním roce bylo 100 let od založení oficiálního Sportovního klubu Police nad
Metují. Členové klubu se rozhodli, že postaví novou tribunu, protože stará již
nevyhovovala a byla ve špatném stavu. V červenci byla odstraněna stará a na začátku
srpna se zahájila stavba nové. V listopadu se již kompletovala střecha nové tribuny,
která byla nazvána “Na severu”.
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-2020*Pod hlavičkou TJ Spartak je společenský klub, který
hraje Kubb.
Je to populární hra, která
se k nám dostala ze Švédska. Kostky jsou
z tvrdého dřeva. Hra Kubb patří bezesporu mezi jednu
z nejoblíbenějších venkovních her. Hra je určena pro
dva hráče nebo dva týmy - nesmírnou výhodou je, že
v
jednom
týmu
může
hrát
klidně
až
6 hráčů (každá strana má vždy 6 házecích kolíků).
21. a 22. 8. se hrálo Mistrovství ČR.

Poličák Stanislav Rubáček se stal kapitánem
extraligového HC PZ Kladno. Hodnocení trenéra
M. Procházky: „ Standa
je
velmi
pracovitý
a
poctivý
hráč
s výborným přístupem
k tréninku. Má vše velmi
dobře v hlavě srovnané
a jde si za svým cílem. Je
vůdčím typem, a proto
byl zvolen kapitánem
našeho týmu“.
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Svatby
Od ledna do června se žádné svatby nekonaly.
Červenec:
04. 07. Žofie Trpělková a Jordán Jarolím – církevní obřad na Bezděkově
11. 07. svatba na zahradě na Petrovičkách
11. 07. Monika Baláková a Jiří Šolc – v obřadní síni
11. 07. Kristýna Cibulková a Jakub Zakouřil – u Penzionu Majka
11. 07. obřad před suchodolskou kapličkou
18. 07. Kristýna Kinclová a Kamil Hofman – u Hotelu na Mýtě
24. 07. Monika Jelínková a Jiří Heinzel – na Slavném za Hřiby
25. 07. Iveta Listoňová a Tomáš Umlauf – u Penzionu Majka
25. 07. církevní obřad v kapli na Hvězdě
Srpen:
01. 08. Lucie Vojkůvková a Jiří Kadlec - u hřibů na Slavném
01. 08. Marie Brátová a Josef Hrábek - u penzionu Majka
03.08. Lenka Kakaščíková a Aleš Rus - v obřadní síni
07. 08. Nikola Bruková a Petr Šramar - v obřadní síni
08. 08. Dagmar Šťavíková a Luděk Matějíček v obřadní síni
08. 08. Klára Ištoková a Jan Horák - na Slavném u břízy s houpačkou
15. 08. Lenka Jirmanová a Jan Marx u penzionu Majka
22. 08. Drahomíra Jindrová a Petr Janda - u penzionu Majka
22. 08. Simona Jarošová a Petr Kněžour - u suchodolské kapličky
28. 08. Veronika Obstová a Martin Stiller - u kaple na Hvězdě
29. 08. Zora Hradecká a Josef Vaněček - u suchodolské kapličky
29. 08. Tereza Zobalová a Libor Peltan – také u suchodolské kaple
29. 08. Kateřina Daňková a Richard Bárta - u penzionu Majka
29. 08. Monika Machová a Michal Obršál - před kaplí na Hvězdě
Září:
04. 09. Adéla Kulichová a Petr Jenka na Slavném nad roklemi
05. 09. Jitka Kubečková a Rostislav Los u kaple na Hvězdě
05. 09. Věra Křičková a Ivo Hambálek v Suchém Dole
11. 09. Dita Třešňáková a Martin Pánek u penzionu Majka
12 .09. Michaela Horáková a Petr Richter na louce v Bukovici
19. 09. Eliška Hedvíková a Jan Truhlář u kaštanu Velké Petrovice
19. 09. Jana Huňatová a Josef Matouš u kaple na Hvězdě
26. 09. Lenka Johnová a David Holeček v kostele Nanebevzetí panny Marie
Říjen:
10.10. Dana Heinzelová a Ján Pastorek – v obřadní síni
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Diamantová svatba
23. 4. oslavili „diamantovou svatbu“ (60 let
společného života) manželé Václav a Jaroslava
Jakoubkovi.

Narození

Prvním miminkem narozeným v letošním roce byla
Iveta Krtičková, nar. 1. 1. 2020.

Vítání občánků
Kvůli pandemii se svatby ani vítání občánků do července nekonaly. Vítání občánků se
do konce roku nekonalo vůbec.

Stříbrné podvečery – tato oblíbená setkání byla rovněž zrušena.
Jubilea:
70 let:
Leden: Božena Soumarová, Věra Klusáčková, Alena Krtičková a Josef Jenka
Únor: Zdenka Martincová, Helena Svobodová, Olga Jeřábková, Josef Trojtl, Rudolf
Jančovič.
Březen: Eva Šulcová, Jaroslava Klímová, Miloslava Stloukalová, Pavel Bubeníček,
Miloslav Hornych, Ladislav Procházka, Jiří Mencl, Josef Fiala.
Duben: Jiřina Valchařová, Květuše Kollertová a Jaroslav John.
Květen: Marie Kašparová, Irena Rejchrtová, Ilona Hofbauerová, Oldřich Cinka,
Josef Ryšavý, Miroslav Fulka, Josef Rus, Zdeněk Šulc a Jiří Tyll.
Červen: Kateřina Zatloukalová, Jana Švorčíková, Božena Vacková, Petr Oppitz,
Oldřich Beran.
Červenec: Božena Bartáková, Milada Jirmannová, Věra Pejskarová, Marie Týfová,
Oldřich Jenka, František Žid.
Srpen: Krista Němečková, Jaroslav Jirman, Bartolomej Onderčo, Luděk Ungrád.
Září: Věra Bucharová, Václav Adam a Miroslav Šimek.
Říjen:Jana Stuchlíková, Dana Macková a Jaroslav Pokorný.
Listopad: Danuše Nosková, Jaroslava Teichmannová, Luboš Braha a Josef Moravec.
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Jaroslav Kotyza.
75 let
Leden: Ivana Richterová, Brigita Koláčná, Jana Středová.
Únor: Marie Pinkavová.
Březen: Hana Kasalová, Antonín Nosek, Oldřich Vaniš
Duben: Alena Bendlová a Ilona Malá.
Květen: Helena Slováková, Marie Mrnková a Miroslav Gennert
Červen: Jindra Siegelová, Marie Kozárová, Libuše Obstová, Josef Lamka, Jaroslav
Šarda.
Červenec: Jindřiška Ducháčová, Stanislava Fousková.
Srpen: Eva Langrová, Josef Koubek.
Září:. Hana Kirchnerová, Marie Kohlová, Anna Lélyová, Zdenka Adámková, Eva
Kopsová a Jindřich Jeřábek.
Říjen: Jitka Brusnická, Věra Čepelková, Františka Thérová, Miroslav Kubeček a Jiří
Klíma.
Listopad: Helena Steinerová, Marie Spudichová, Jindřiška Vaníčková, Karel Hlucháň,
Miroslav Vaníček.
Prosinec: Maria Popadincová, Eva Vítová.
80 let
Leden: Alena Vítková a Miloslav Martinek
Únor: Věra Ticháčková, Milena Dubová, Oldřich Nádvorník.
Duben: Marie Dudková, Jiřina Hubená, Hana Tremčinská, Jaroslava Ringlová, Jiří
Němeček, Josef Janek a Jindřich Bek.
Květen: Elizabeth May Harney, Věra Hejzlarová a Milena Schwarzová.
Červenec: Helena Maršíková.
Srpen: Jana Němečková, Leopolda Kuchtová, Jiří Břeský
Září: Jiřina Therová, Růžena Kubínová, Zdeněk Pohl a Jan Antl .
Říjen: Eva Fišerová, Antonín Středa, Milan Nývlt a Jiří Vítek.
Listopad: Marie Knittelová, Eliška Šrůtková a Božena Eliášová.
Prosinec: Jitka Fuxová a František Pivoňka.
85 let
Leden: Karolina Zocherová a Olga Ročárková.
Únor: Anna Paulová a Vlasta Pfeiferová.
Duben: Růžena Boháčková a Milena Kovaříková.
Květen: Jaroslav Reimann.
Červen: Brigitta Drechselová.
Červenec: Jan Kulhavý.
Srpen: Libuše Jirásková.
Říjen: Irena Cermanová a Marie Pozděnová.
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Prosinec: 0
90 let
Leden: Miroslava Zudová.
Únor: Božena Drašnarová a Stanislav Kollert.
Červen: František Matěna.
Červenec: Zdeněk Tér.
Říjen: Antonín Leppelt.
Listopad: Hana Židová
Prosinec: Josef Nosek

Úmrtí
25. 4. 2020 ve věku 79 let
náhle zemřel pan Jaroslav
Obršál. 49 let z jeho života
se věnoval rybaření, práci
s rybami a kolem ryb
a s prací při vedení
a hospodaření naší místní
organizace. Od r. 1984
pracoval jako hospodář
výboru místní organizace.

10. 8.
po dlouhé
nemoci
zemřela
v Praze
ve
věku
nedožitých 88 let
paní učitelka Jana
Beranová.
Dlouhá
léta učila v polické
škole.

92

-2020-

Statistika:
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec -

Rok 2005 – 4305 občanů
Rok 2010 – 4257
Rok 2015 – 4153
Rok 2020 - 4001
Celkově počet obyvatel v Polici
klesá

4012 obyvatel
4013 „
4007 „
4003 „
4008 „
4008 „
4014 „
4017 „
4022 „
4015 „
3998 „
4001 „
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Schirlovi
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-2020Počasí
(veškeré teploty jsou měřeny ve stínu)

Leden
Ráno° Den°
-3°
+3°
R mlha, potom slunečno
-7,5°
-2°
Slunečno
-4°
-1°
Odpoledne sněžení
-2,5°
0°
Zataženo
-2°
+1°
Slunečno
-4°
-1°
Zataženo
-6°
-1°
Dopoledne slunce, odpoledne zataženo
0°
+2°
Zataženo
0°
+4°
Déšť, mžení
+2°
+3°
Zataženo, občas déšť
0°
+2°
Odpoledne polojasno
-2°
+2°
Občas slunce, polojasno
0°
+2°
Zataženo
-1°
0°
Odpoledne zataženo
-3°
-1°
Jasno, odpoledne slunce
-1°
+3°
Odpoledne pěkně
-6°
+3°
Oblačno
-1°
0°
Mírně nasněženo
-1°
+1°
Zataženo
0°
+3°
Zataženo
-3°
0°
Odpoledne chvíli slunce
-5°
-3°
Zataženo
-3°
0°
V noci nasněžilo, zataženo
-8°
-3°
Zataženo
-3°
-2°
Zataženo
-4°
-7°
Zataženo
-8°
+2°
Zataženo
0°
+2°
Nejdříve sněžení, pak déšť
-2°
+1°
Mírné sněžení
-1°
+3°
Zataženo
+2°
+8°
Dopoledne deštivo, odpoledne polojasno
Leden byl bez sněhu a bez velkých mrazů – jeden z nejteplejších lednů v posledních
letech.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Únor
Ráno° Den°
+7°
+10° Zataženo
+4°
+6°
Zataženo
+6°
+7°
V poledne slunce a až + 10°, k večeru +7°
+3°
+4°
Přeháňky
0°
+2°
Déšť se sněhem
-3°
+2°
Polojasno
+1°
+4°
Oblačno
-3°
+2°
Polojasno a občas slunce
-3°
+4°
Pěkně, slunečno
+4°
+5°
Silný vítr, déšť, odpoledne bouřka s blesky
0°
+4°
Sníh, déšť občas i slunce
-1°
+2°
Sněhové přeháňky, občas slunce
-2°
+5°
Polojasno a občas slunce
+2°
+5°
Oblačno
+1°
+5°
Polojasno, občas slunce
+3°
+10° Občas slunce
+7°
+11° Chvílemi slunce, vítr, odpoledne přeháňky
+4
+6°
Odpoledne déšť
+2,5°
+3°
Celé odpoledne déšť i se sněhem. V noci sníh
+0,5°
+3°
Zataženo, studený vítr, v noci prudký déšť
+3°
+4°
Dopoledne déšť, v poledne projasnění
+1°
+7°
Silnější vítr
+6°
+8,5° Celý den silně pršelo
+2°
+5°
Občas slunce, vál prudší studený vítr
+6°
+9°
Déšť, odpoledne liják
+3°
+2,5° Střídavě déšť, sníh slunce, nevlídno, v noci sněžilo
0°
+3,5° Mlha, sněžení, odpoledne chvílemi slunce, vítr
0°
+2°
R sníh, odpol. přeháňky slunce, sněžení s deštěm
-1°
+3,5° V poledne déšť, odpoledne chvílemi slunce
Únor připomínal spíše předjaří. Někde vykvetly sněženky a jiné jarní květinky, ptáci
ráno začali zpívat a do kraje prý již přiletěli na některá místa i čápi. Ve dnech 9. 2.
a 10. 2. se přehnala Českem vichřice Sabrine, která napáchala veliké škody. Na Policku
došlo v lesích k vyvrácení několika stromů. V noci z 23. 2. na 22. 2. proběhl Českem
silný vítr nazvaný Julie. Na Policku kromě několikahodinového výpadku elektr. proudu
nezpůsobil výrazné škody.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Březen
Ráno° Den°
+4,5°
+6,5° Ráno polojasno, dopoledne déšť
+6°
+6°
Polojasno, odpoledne chvílemi slunce, studený vítr
+7°
+6°
Celý den déšť
+1,5°
+3,5° R zataženo, mžení, v poledne a k večeru slunce,
+1,5°
+7°
Vítr, slunce, občas pod mrakem
+3°
+6°
R déšť, v pol. projasnění, občas slunce, vítr
+2,5°
+3°
Celý den déšť
+1°
+6,5° Polojasno, občas slunce, vítr
+1°
+6°
Polojasno, k večeru déšť
+3°
+6,5° R déšť pak polojasno., studený vítr, k večeru déšť
+7°
+8°
R déšť, odpoledne polojasno, vítr,
+8°
+13°
Polojasno, vítr, odpoledne déšť
+3,5°
+7°
R déšť, odpoledne chvílemi slunce, vítr, večer déšť
+1,5°
+6°
Občas slunce, studený vítr
-6°
+8°
Slunečno, studený vítr, na slunci teplo
+1°
+9°
Slunečno, vítr
-1,5°
+12°
Jasno, slunce
0°
+13,5° Slunečno
+4°
+12°
Ráno slunce pak polojasno
+5°
+13,5° Ráno zataženo, pak polojasno,
+2°
+2°
Ráno déšť, odpoledne chvílemi slunce
-3°
0°
R sněhový poprašek, jasno, odpol. sněh. přeháňky
-5°
+1,5° Slunečno, vítr
-3°
+3°
Slunečno
-3,5°
+4°
Slunečno, prudší vítr
-4,4°
+8°
Slunečno, vítr
-1°
+11°
Slunečno, chladný vítr
+0,5°
+14°
Slunečno
+3,5°
+5°
Polojasno, vítr, k večeru déšť
-4°
+3°
Slunečno, občas oblačno, studený vítr
-2°
+2°
V noci sníh, polojasno, odpol. slunce, občas sníh
Měsíc březen proběhl téměř ve standardních jarních teplotách, na konci měsíce se ale
ochladilo.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

99

-2020Duben

Ráno° Den°
-8°
+6°
Slunečno, na slunci teplo, vítr
-5,5°
+11°
Slunečno
-0,5°
+4,5° Polojasno
+1°
+11°
R slunce, pak polojas., k večeru chvíli slunce, vítr
-1,5°
+13°
Slunečno, vítr
-1°
+16,5° Slunečno, vítr
+2°
+17,5° Slunečno
+0,5°
+19°
Slunečno, letní den
-0,5°
+18,5° Slunečno
+4°
+17,5° Slunečno
+0,5°
+17°
Slunečno, chladnější vítr
+0,3°
+17°
Slunečno
+7°
+8°
Ráno déšť, polojasno, v pol. zabouřilo a déšť, vítr
-0,5°
+7°
Během dne občas poletoval sníh, chvílemi slunce,
-1°
+10°
Slunečno, vítr
-0,5°
+16°
Slunečno, chladný vítr, na slunci 20°
+4°
+16°
Slunečno, vítr
+7,5°
+17°
Slunečno, vítr
+6°
+16°
R zataženo, odpoledne slunečno, vítr
+1°
+13°
Slunečno, prudší chladný vítr
+4°
+12°
Slunečno, prudší vítr
+5°
+15,5° Slunečno, vítr,
+7°
+19°
Slunečno, letní den, vítr
+2,5°
+17°
Slunečno
+2°
+10°
R slunce, pak jen občas, ledový vítr, chladno
+5,5°
+14,5° Střídavě slunce
-0,5°
+16°
Slunečno, chladnější vítr
+3,5°
+18°
Slunečno
+12°
+16°
Celý den déšť
+9°
+17°
Pěkně
V druhém týdnu dosahovaly denní teploty téměř letních hodnot, i když rána byla
chladná. Velké sucho. V měsíci zapršelo 13. 4. a vydatnější déšť byl 29. 4.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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26.
27.
28.
29.
30.
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Ráno° Den°
+9°
+15°
R déšť, potom střídavě slunečno
+8,5°
+14,5° Polojasno, občas slunce, přeháňky
+7°
+14°
Polojasno, k večeru slunce
+1,5°
+14°
Polojasno, k večer pěkně, večer déšť
+5°
+9°
Polojasno
+4,5°
+12°
Polojasno
+4°
+14°
Slunečno, chladný vítr
+4°
+16,5° Slunečno
+10°
+18°
R slunečno, pak polojasno
+13,5° +19,5° Polojasno, odpol. zataženo, k večeru déšť
+11°
+14°
R mlha, pak polojasno, odpoledne přeháňky
+1°
+10°
Slunečno
-0,5°
+13°
R slunce, pak polojasno, chladnější vítr
+6,5°
+13°
R déšť, během dne polojasno
+6°
+14°
Slunečno
+1,5°
+15°
Slunečno, vítr
+5°
+17°
Chvílemi oblačno, k večeru krásně slunečno
+3°
+19°
Slunečno
+8°
+18°
Dopoledne slunečno, odpoledne oblačno
+8°
+18°
Občas slunečno, k večeru krásně
+6°
+17,5 Celkem slunečno, studený vítr
+3,5°
+18°
Slunečno
+11°
+14,5° Celý den déšť
+9°
+14°
Oblačno, přeháňky, odpoledne slunce, vítr
+9°
+13°
Přeháňky, k večeru pěkně
+9
+17°
R déšť, během dne polojasno, k večeru pěkně
+9°
+19°
Slunečno
+10°
+12°
R déšť, pak oblačno, odpoledne zapršelo
+9°
+15°
Slunečno, ledový vítr
+8°
+14°
Slunečno, studený vítr
+9°
+15°
R. zataž., potom občas slunce, k večeru krásně, vítr
Během měsíce celkem pršelo asi 5x. Velké sucho. Počasí odpovídalo tomuto měsíci.
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Červen (teploty jsou měřeny ve stínu)
Ráno° Den°
+11°
+20°
Pěkně, vítr
+11°
+14°
Zataženo, odpoledne zapršelo, večer bouřka
+12°
+17°
+12°
+17°
K večeru bouřka a déšť
+10°
+16,5° Dopoledne zapršelo
+9°
+17°
Odpoledne déšť a ochlazení
+13°
+17°
Ráno déšť, pak slunce – a celý den přeháňky
+10°
+16°
Ráno déšť
+13°
+18°
Ráno zataženo, pak vyjasnění, odpol. krásně, vítr
+13°
+16°
Zataženo, vítr, k večeru déšť
+15°
+21°
slunečno
+15°
+24°
Polojasno
+19°
+26°
Slunečno, horký den, mírný větřík
+18°
+20°
Polojasno, k večeru slunce
+13°
+20,5° Slunce, větřík
+13°
+21°
Slunečno, občas oblaky, k večeru a večer krásně
+17°
+19°
Oblačno, odpol. zapršelo, k večeru a večer krásně
+16°
+19°
Přeháňky, k večeru liják
+16°
+18°
Ráno déšť, pak polojasno, občas zapršelo
+15°
+15°
Ráno liják, během celého dne přeháňky
+14,5° +17°
Ráno déšť, zataženo, odpoledne polojasno, vítr
+16,5° +23,5° Slunečno, vítr
+15°
+23°
Slunečno, chvílemi oblaky
+12°
+14°
Ráno Slunečno, pak zataženo, déšť a ochlazení
+14°
+20°
R. slunečno, během dne občas oblaky, v noci bouřka
+15,5° +19,5° Ráno zataž., pak slunce a přeháňky, k večeru krásně
+14,5° +24,5° Slunečno, vítr, večer bouřka a liják
+18°
+24°
Slunce, odpoledne přeháňka, vítr
+16°
+18°
Ráno déšť, během dne přeháňky, k večeru krásně
+11,5° +21°
Slunečno
O víkendu 13. a 14. 6. proběhly Českem (Žďársko, Pardubicko, střední Čechy a jižní
Morava) silné bouřky s přívalovými dešti. Nejhorší situaci napáchaly nedělní bouře
a přívalový déšť ve východních Čechách. Některé obce musely být evakuovány.
V některých místech se valila voda z polí i s bahnem. Ničivé přívalové deště se ještě
v krajích opakovaly. V Polici začalo pršet 18. 6. Pršelo téměř denně, ale k vážnějším
škodám nedošlo.
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-2020Červenec
Ráno° Den°
+16°
+24°
Slunečno
+19°
+23°
Ráno slunce, odpoledne oblaky a pak liják
+16°
+18°
Přeháňky
+13°
+22°
Slunečno, vítr
+14°
+23°
Vítr, slunce, občas oblaky
+18°
+19°
Oblačno, na slunci vedro, vítr, k večeru krásně,
+12°
+18°
Ráno zataženo, pak občas slunce a oblaky
+13°
+14,5° Ráno zataženo, celé odpoledne déšť
+13°
+17,5° Zataženo, k večeru oteplení
+15°
+25°
Vedro, odpoledne 2x déšť a bouření,
+14°
+16,5° Dopol. zapršelo, odpol. pod mrakem, večer krásně
+6,5°
+18°
Slunečno, občas oblaky
+9°
+18°
Ráno zataženo, pak polojasno, oblaky
+9°
+21,5° Slunečno, chvílemi oblaky
+11°
+20°
Slunečno, k večeru déšť
+14°
+ 17° Zataženo, přeháňky, k večeru pěkně
+10,5° +17,5° Zataženo, v pol. zapršelo, pak slunce, přeháňky
+15°
+21,5° Chvílemi oblaky, k večeru liják a mírná bouřka
+16°
+23°
Slunečno (na slunci vedro), občas oblaky
+16°
+21°
Dopoledne vedro, odpoledne bouřka a přeháňky
+16°
+20°
Oblačno, k večeru pěkně
+13°
+20°
Ráno slunce, pak oblaky, k večeru pěkně
+13°
+19,5° Oblačno
+11°
+22°
Slunečno, chvílemi oblaky, vítr
+17°
+23°
Slunečno, odpoledne oblačno, na slunci velké vedro
+14,5° +21°
Ráno slunce, odpol. bouřka a déšť, večer pěkně
+15°
+23°
Ráno slunce, chvílemi oblaky, na slunci až 27°
+16,5° +24,5° Slunečno, chvílemi polojas., vítr, na slunci 31°
+17,5° +24°
Polojasno, na slunci 29°
+11,5° +23°
Slunečno, vedro, na slunci 30°
+12,5° +24
Na slunci 30°
Počasí netypické, střídaly se dny chladné a deštivé se dny pěknými a teplými.
V některých krajích docházelo k přívalovým dešťům až záplavám a silným bouřkám.
V Polici k závažnějším škodám nedošlo. Od 18. 7. do konce měsíce vedra a sucho.
Střídavé letní počasí je prý charakteristické pro naši republiku.
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-2020Srpen
(teploty jsou měřeny ve stínu)

Ráno° Den°
+12°
+25°
Slunečno, vítr, vedro, na slunci 30°
+13°
+22°
R. slunce, večer a v noci déšť
+16,5° +17°
Zataženo, celý den déšť
+14,5° +14,5° Celý den déšť
+14°
+19,5° Slunečno
+14,5° +22°
Dopoledne polojasno, odpol. slunce, k večeru vedro
+15°
+26°
Parný den
+15°
+26°
Vedro, větřík
+19,5° +26°
Vedro, na slunci 33,3°
+18,5° +26°
Vedro, odpol. zataženo
+18°
+25,5° Vedro, vítr
+17°
+26°
Vedro, vítr
+16,5° +25,5° Vedro, vítr, odpoledne oblačno
+19,5° + 23° V poledne bouřka, déšť, odpoledne přeháňka
+14,5° +24°
R. mlha, pak polojas., odpol. oblaky, k več. pěkně
+13°
+23°
Slunečno, pěkně
+14°
+25°
Slunečno, vedro
+16°
+19,5° Dopol. déšť, odpol. polojas., k večeru déšť a bouřka
+15,5° +20°
Ráno mlha, oblačno, k večeru slunce, vedro
+13,5° +23°
Slunečno, vedro
+14°
+25°
Slunečno, vítr, na slunci 31°, vedro
+19,5° +24°
Odpoledne bouřka, prudký liják, pak zase vedro
+17,5° +20°
Během dne oblaky, večer déšť,
+14,5° +19,5° Oblaky, odpoledne slunečno
+11,5° +20°
Oblaky, slunce, vítr
+15°
+21°
Silný vítr, oblačno
+15°
+18,5° Silný vítr, zataženo, odpol. polojasno, večer slunce
+6,5°
+19,5° Polojasno, občas slunce, vítr, večer a v noci liják
+16°
+19,5° Přeháňky
+15,5° +18°
Zataženo, dešťové přeháňky, večer bouřka
+14°
+17°
Ráno déšť, odpoledne projasnění, k večeru slunce
Srpen byl velmi teplý, některé dny dosahovaly tropických hodnot. V posledním týdnu se
ochladilo.
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Září
Ráno° Den°
+13,5° +13°
Celý den déšť
+7°
+17°
Ráno mlha, odpol. chvílemi slunce, vítr, oteplení
+9°
+19°
Pěkně, slunce, občas oblaky
+13°
+19,5° Ráno zataženo, pak projasnění, slunce
+12°
+21°
K večeru bouřka a prudký déšť, večer déšť
+13°
+19°
R. slunce pak polojasno
+10°
+19°
Polojasno, občas oblaky
+5°
+19°
Slunečno, občas oblaky. vítr
+9°
+20,5° Slunce, pěkně
+13°
+19,5° Ráno zataženo, déšť, odpol. slunce, občas oblaky
+7°
+20°
Slunečno, pěkně
+8,5°
+21°
Slunečno, letní den
+11°
+20,5° Pěkně, svěží vítr
+10,5° +22,5° Slunečno, vedro, na slunci 30,5°
+11°
+23°
Slunečno, na slunci 30°
+12,5° +22°
Slunečno, vedro, na slunci 30°
+17°
+17°
Ráno déšť, pak krásně
+7°
+17°
Jasno, krásně
+7,5°
+17°
Slunečno, k večeru ochlazení
+6°
+19°
Slunečno
+7°
+20°
Slunečno, vítr
+7°
+20°
Slunečno, vítr
+8°
22°
Polojasno
+9°
+19°
Večer déšť
+16,5° +14°
Déšť téměř celý den
+10°
+10°
Déšť celý den
+7°
+9°
Zataženo
+2°
+9,5° Celý den přeháňky
+9°
+11°
Přeháňky a mžení do podvečera
+11°
+13°
Ráno déšť, mžení, odpol. polojas., k večeru slunce
Počasí bylo většinou pěkné, některé dny měly letní hodnoty ke koupání. Od 25. 9. se
výrazně ochladilo.
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Říjen

Ráno° Den°
+11°
+13,5° Pod mrakem
+11,5° +17°
Ráno mžení, během dne pěkně, slunce
+12°
+20,5° Slunečno, pěkně, odpoledne vítr
+17°
+19°
Dopoledne vítr, déšť, odpoledne slunce, krásně, vítr
+7°
+13,5° Ráno slunce, pak déšť téměř celé odpoledne
+9°
+13°
Ráno zataž., mrholení, přeháňky, chvílemi polojas.
+9°
+12,5° Oblačno, odpoledne zapršelo
+9°
+14°
Polojasno
+12°
+14,5 Polojasno
+10°
+14°
Dopoledne mírně zapršelo, mžení, odpoledne déšť
+6,5°
+11°
Dopoledne slunce, odpoledne déšť, k večeru pěkně
+6°
+11°
Dopoledne déšť, odpoledne pěkně, slunce oteplení
+6,5°
+6°
Déšť
+6°
+8°
Déšť celý den
+7°
+12°
Odpoledne občas slunce
+6°
+7°
Odpoledne déšť
+5°
+6°
Ráno zataženo, mžení a déšť
+4,8°
+7,5° Ráno zapršelo, potom chvílemi polojasno, vítr
+5°
+11°
Odpoledne polojas., občas se ukázalo slunce
+0°
+11,5° Občas slunce, silnější vítr
+8°
+12°
Občas slunce, celkem pěkně, vítr
+8°
+14,5° Polojasno, občas slunečno, pěkně
+9,5°
+13°
Ráno déšť, během dne sychravo
+14°
+16,5° Ráno mlhavo, mžení, odpoledne krásně, slunečno
+5°
+16°
Ráno mlha, pak slunečno, krásně
+10°
+11,5° Celý den zataženo
+8,5°
+11°
Celý den mžení, mírný déšť
+4°
+11,5° Ráno slunce, pak polojasno, odpoledne zataženo
+8,5°
+10°
Déšť
+8°
+11°
Celý den déšť
+13,5° +16°
Ráno mrholení, odpoledne slunce, k večeru zataž.,
25. 10. se letní čas měnil na zimní. Ve 3 hod. ráno se čas posunul o hodinu zpět. Říjen
byl celkem teplý. V posledním týdnu dost pršelo.
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Listopad

Ráno° Den°
+11,5° +13,5° Celkem pěkně, odpoledne déšť
+14°
+13°
Téměř celý den mžení a déšť
+13°
+10°
Zataženo, dopoledne zapršelo, občas mžení
+7,5°
+9°
Ráno déšť, mžení, odpoledne občas slunce
+3°
+11°
R. zataženo, během dne slunečno, pěkně chladněji
+1°
+4°
Celý den mlha
+0°
+13°
Pěkný podzimní slunečný den
-0,5°
+4°
Zataženo, mlha
+0°
+4°
Celý den mlha
+1°
+4°
Celý den mlha
+3°
+5°
Mlhavo, odpoledne mžení a mírně zapršelo
+4°
+6°
Odpoledne mžení, drobně zapršelo, studený vítr
+4,5°
+7°
Zataženo, odpoledne chvílemi projasnění,
+6,5°
+8°
Zataženo, přeháňky
+3,5°
+7°
Ráno mlha, dopoledne slunce, odpol. zataženo, vítr
+6,5°
+8,5° Dopoledne zataženo, déšť
+8°
+10°
Celé dopoledne déšť, odpol. pěkně, občas slunečno
+8°
+10,5° Odpoledne polojasno, občas slunce, mírný vítr
+6°
+9°
Dopoledne pěkně, odpoledne pršelo
+1,5°
+4°
Slunečno, ledový vítr
-3°
+1°
Jasno
-2°
+0,5° Dopoledne občas slunce, odpoledne zataženo
+1,5°
+5°
Dopoledne jemný déšť, mlha, mžení, odpol. slunce
+0°
+3°
Ráno mlha, potom slunečno
-2,5°
+4°
Zataženo, vítr
-3°
-0,5°
Celý den mlhavo
0°
+2,5° Mlhavo
+1°
+2,5° Zataženo
+0,5°
+3°
Ráno poprašek sněhu, zataž., odpoledne padal sníh
-0,5°
+0,45° Dopoledne sněžení
Počasí bylo celkem stále pěkné, tráva byla ještě zelená a v zahrádkách kvetly podzimní
květiny. 21. 11. se dostavil ranní mrazík a začalo nevlídné podzimní počasí.
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Prosinec
Ráno° Den°
-3°
-1°
Slunečno
-4°
-1°
Slunečno
-3°
-1,5° Ráno slabé sněžení, pak zataženo
+2°
+3°
Zataženo, ledový vítr
+6°
+8°
Vítr, polojasno
+8°
+11° Polojasno, vítr
+7,5°
+10° Zataženo
+3°
+5°
Zataženo
-1,5°
+6°
V poledne slunečno
-2°
+0,5° Zataženo
0°
+3°
Ráno zapršelo, v poledne krásně, slunečno
+1°
+4°
Zataženo
-0,5°
+3°
Zataženo
+1°
+3,5° V poledne polojasno
+0,5°
+3°
Studený vítr
+0°
+4°
zataženo
+1,5°
+1°
Zataženo, mlhavo, ráno mírně zapršelo
+1,5°
+2,5° Zataženo, mírně mlhavo
+0,5°
+3°
Chvílemi chladný vítr
0°
+3,5° Ledový vítr
+1°
+5°
Zataženo
+2°
+7°
Celý den déšť, k večeru oteplení
+10°
+8°
Dopoledne déšť, odpoledne zataženo, mžení
+8°
+6°
Celý den dešťové přeháňky
+1°
+4°
Ráno déšť, v pol. slunce, k večeru mírně nasněžilo
-2°
-2,5° V poledne slunečno
-3,5°
-2°
V poledne slunečno, během dne prudký vítr
+0°
-1°
Zataženo, silnější ledový vítr, večer déšť
+1°
+3,5° Zataženo, vítr
-3°
+3°
Zataženo
-1°
+3,5° Deštivo
Opět byly Vánoce bez sněhu. Teploty mírné, připomínaly spíše předjaří.
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